REGULAMIN
Kluczborska Wyspa Skarbów – Pchli Targ.
1. Kluczborska Wyspa Skarbów – Pchli Targ, zwana dalej „Targiem” jest imprezą wystawienniczo–
handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych
produktów spożywczych, kolekcjonerów, miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów
użytkowych, oraz wszystkich osób zainteresowanych sprzedażą lub wymianą własnych rzeczy
używanych.
2. Targ czynny jest w godzinach od 10.00 do 13.00 dnia 18 maja 2014r. W wypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych Pchli Targ jest odwołany.
3. Organizator nie pobiera opłat od wystawców.
4. Rejestracja wystawców odbywa się na miejscu Targu. Służy jedynie sprawom organizacyjnym i jest
równoznaczna z akceptacją Regulaminu Targu.
5. Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i eksponaty wystawione na
stoisku.
6. Montaż stoisk uczestników Targu odbywa się na kluczborskim Rynku w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Organizatorów w dniu imprezy w godz. 8.00-10.00 w miarę przybywania kolejnych
wystawców. Wystawcy wyjątkowo na czas montażu i demontażu stoiska mogą zaparkować samochód
w pobliżu stoiska.
7. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów wystawców przy stanowiskach handlowych, ale wyłącznie na
wyznaczonym przez organizatora parkingu.
8. Maksymalna powierzchnia stanowiska przeznaczonego dla jednego wystawcy może wynieść 12 m2.
9. Wystawcy mogą prowadzić tzw. sprzedaż z ręki lub ze stołu/z koca.
10. Wystawcy zabrania się w szczególności prezentowania i handlowania:
- alkoholami, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami
- lekami i artykułami parafarmaceutycznymi,
- materiałami palnymi oraz wybuchowymi,
- częściami i artykułami samochodowymi,
- współczesnymi artykułami audio- i fonograficznymi,
- wyrobami gastronomicznymi,
- odzieżą (z wyłączeniem rękodzieła i własnej odzieży używanej),
- współczesnymi zabawkami (z wyłączeniem używanych zabawek)
- przedmiotami pochodzącymi z kradzieży.
11. Uczestnicy Targu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
poleceń porządkowych obsługi Targu, jak również do utrzymania czystości na swym stanowisku.
12. W sprawach organizacyjnych i porządkowych podczas trwania Targu decydują polecenia
i rozstrzygnięcia przedstawiciela organizatorów Targu.
13. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także
wypadki losowe uczestników Targu zaistniałe podczas trwania Targu.

14. Organizatorami Targu są: Urząd Miejski w Kluczborku i Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.
Osoba kontaktowa: Ewa Bukowska, inspektor Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej,
tel. 77 418 4768, email: ie@kluczbork.pl

