Regulamin dla wystawców
XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
BIAŁYSTOK 23-25 września 2022 r.
I ORGANIZATOR
1. Organizatorami XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza jest: Podlaski Związek Pszczelarzy.
2. Siedziba organizatora mieści się: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 68 tel. 85 732 79 73,
e-mail: pzpbialystok@gmail.com
II WYSTAWCY
1.Wystawcami mogą być osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, które oferują asortyment związany tematycznie z wydarzeniem i które pisemnie
zgłoszą swoje uczestnictwo na zasadach określonych w pkt III.
III ZASADY UDZIAŁU
Wszyscy zainteresowani organizacją stoiska wystawienniczego podczas XXXVIII Ogólnopolskich Dni
Pszczelarza zobowiązani są do:
1. Złożenia formularza zgłoszeniowego do Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Formularz można złożyć
osobiście, drogą pocztową lub mailem (w przypadku e-maila, formularz powinien zostać podpisany
własnoręcznie i zeskanowany). Formularz dostępny jest na stronie internetowej
www.pzpbialystok.cba.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.
IV MIEJSCE I TERMINY
1. XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbędą się na terenie Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok w dniach 23-25 września 2022r. Rozpoczęcie funkcjonowania
stoisk wystawienniczych: w piątek od godz. 16.00, w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 Zakończenie
funkcjonowania stoisk wystawienniczych: w piątek o godz. 18:00 i sobotę o godz. 20.00, w niedzielę
o godz. 16.00.
2. Od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do 31 lipca 2022 roku przyjmowane będą formularze
zgłoszeniowe w Podlaski Związku Pszczelarzy. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Lokalizacja stoiska ustalona będzie wg kolejności wpłynięcia zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty za
stoisko.
4. Wystawca pozna lokalizacje swojego stoiska na miejscu w dniu imprezy u ORGANIZATORA w miejscu
imprezy.
5. Koszty jakie ponosi wystawca to opłaty za powierzchnię wystawienniczą i energie elektryczną.
6. W przypadku nie zgłoszenia się wystawcy w dniu imprezy do godz. 16:00 organizator zastrzega sobie
prawo do wolnego miejsca.
7. Zabrania się zmiany lokalizacji stoiska bez zgody Organizatora.
8.Podłaczenia do zasilania energii elektrycznej dokonuje tylko elektryk wyznaczony przez organizatora.
Warunkiem podłączenia jest posiadanie przez wystawcę/handlowca sprawnych urządzeń
i przedłużaczy, których długość zostanie ustalona z organizatorem. Przekrój przedłużacza musi być
odpowiedni do wartości bezpieczników i poboru mocy. Urządzenia muszą posiadać atest.
9.Przed przystąpieniem do robót montażowych należy warunki techniczne zasilania elektrycznego
uzgodnić z elektrykiem.
10.W przypadku stwierdzenia przez elektryka większej ilości podłączonych urządzeń
od zadeklarowanych w zgłoszeniu zostaną one odłączone od zasilania energia elektryczną.
11.Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz określonych w
niemniejszym regulaminie.

12.Wystawcy/handlowcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy
swoich pracowników, odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub
zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz jakiekolwiek
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz jakiekolwiek
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
14. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora wynikające z niewłaściwego
użytkowania powierzonego mienia.
15.Odsyłając Organizatorowi podpisany formularz zgłoszeniowy wystawca zgadza się na przetwarzanie
danych osobowych oraz przechowywanie ich na czas trwania współpracy.
16.Poprzez potwierdzenie uczestnictwa wystawca zgadza się na wykonywanie fotografii oraz nagrań,
które służyć będą Organizatorowi w celach reklamowych.
17. O rezygnacji ze stoiska wystawca/handlowiec składa Organizatorowi pisemne oświadczenie z
potwierdzeniem odbioru, a opłaty za anulowanie zgłoszenia wyglądają następująco.
- nie więcej niż 60 dni przed wydarzeniem 50% opłaty za powierzchnię wystawową,
- od 30 do 60 dni przed wydarzeniem 70% opłaty za powierzchnię wystawową,
- do 30 dni przed wydarzeniem 100% opłaty za powierzchnię wystawową.
18. W przypadku niestawienia się wystawcy oraz niepoinformowanie o zaistniałym fakcie Organizatora
w wyznaczonym terminie dokonane opłaty nie są zwracane i nie przysługują inne roszczenia z tego
tytułu.
19. Zamawiającemu zaleca się wykupienie ubezpieczenia.
20. Ze względów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie rozplanowania
powierzchni wystawowych. W sytuacji kiedy nie będzie możliwości wynajęcia powierzchni w wielkości
zamawianej przez wystawce, wystawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W
uzasadnionym przypadku Organizator jeszcze przed rozpoczęciem realizacji ekspozycji ma prawo do
zmiany powierzchni wystawowej zamawiającego i tym samym zamawiający nie ma prawa do
wnoszenia z tego tytułu roszczeń finansowych, czy zmiany warunków wystawienia. Zwiększenie
powierzchni wystawowej odbywa się tylko w wyłącznie za zgoda organizatora.
21. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowiska, dowozu, likwidacji ekspozycji ochrony
stanowiska wystawowego, etc. Zamawiający otrzyma w wytycznych organizacyjnych przed
rozpoczęciem obchodów (tj. po 1 sierpnia 2022 roku).
V ODPŁATNOŚĆ
1. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora, za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas
XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Wystawcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości
30 zł/netto (słownie: trzydzieści złotych 00/100/netto) + 23% VAT za 1 m2 stoiska (opłata obejmuje
3 dni, bez możliwości obniżenia stawki w przypadku krótszego czasu zajmowanej powierzchni
wystawienniczej) w formie przelewu bankowego do dnia 30 lipca 2022 roku na rachunek:
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie nr 24 8099 0004 0013 1547 2000 0050
2. W przypadku Wystawców zagranicznych (spoza terenu Polski), Wystawcy uiszczają wszelkie
prowizje bankowe, a kwota 30 zł/netto (słownie: trzydzieści złotych 00/100/ netto) + 23% VAT za 1 m2
stoiska jest kwotą, która ma wpłynąć na rachunek wskazany w ust. 1.
3. W terminie 14 dni od dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1, Podlaski Związek Pszczelarzy
wystawi fakturę VAT za udostępnienie powierzchni wystawienniczej na podstawie informacji
zawartych w złożonym przez Wystawcę formularzu.
4. Brak wpływu opłaty za udostępnienie powierzchni wystawienniczej na rachunek wskazany w ust. 1
w wyznaczonym terminie uprawnia Organizatora do usunięcia Wystawcy z listy wystawców, a tym
samym nieudostępnienia mu powierzchni wystawienniczej na terenie, o którym mowa w pkt. IV ust. 1
niniejszego regulaminu.

VI ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH
1. W czasie trwania wydarzenia stoiska wystawiennicze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby
wyznaczone przez Wystawcę.
2. Stoiska wystawiennicze będą rozmieszczone wyłącznie w wyznaczonym przez Podlaski Związek
Pszczelarzy miejscu tj. na terenie Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1J, zgodnie
z lokalizacją stoisk opracowaną przez Podlaski Związek Pszczelarzy, po zebraniu formularzy
zgłoszeniowych.
3. Organizator zapewnia teren pod usytuowanie stoiska a organizacja stoiska wystawienniczego i jego
wyposażenia (namiotu, stołów, krzeseł i in.) należy do Wystawcy.
4. Wystawcy mogą korzystać z przyłącza energii elektrycznej zapewnionego przez Organizatora, o ile
zgłosili takie zapotrzebowanie w formularzu zgłoszeniowym i we własnym zakresie zapewnią sobie
przedłużacze.
5. Wymagane jest, aby Wystawca zadbał o estetyczny wygląd stoiska wystawienniczego i porządek
zarówno podczas trwania wydarzenia, jak również uporządkowanie terenu, na którym zlokalizowane
było stoisko po zakończeniu wydarzenia.
6. Istnieje możliwość pozostawienia pojazdów na terenie wystawowym za zgodą osoby upoważnionej
przez Organizatora i uiszczeniu stosownej opłaty stanowiącej iloczyn 30 zł/netto + 23% VAT
i zajmowanej przez pojazd powierzchni . W innych wypadkach wjazd pojazdów na teren wystawowy
będzie możliwy tylko w celu montażu i demontażu stoiska wystawienniczego, tj. w piątek
do godz. 16.00 i w niedzielę od godz. 15.00, na podstawie przepustek udostępnionych przez Podlaski
Związek Pszczelarzy. W uzasadnionych przypadkach Podlaski Związek Pszczelarzy może na prośbę
Wystawcy wyrazić zgodę na zmianę terminu montażu i demontażu stoiska wystawienniczego.
7. Po zakończeniu funkcjonowania stoisk wystawienniczych Wystawca zobowiązany jest
do pozostawienia terenu, na którym zlokalizowane było stoisko wystawiennicze, w takim stanie, w
jakim go przyjmował.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie się do udziału w XXXVIII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza Wystawca wyraża
zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
2. Informacje uzyskane od Wystawców za pośrednictwem zgłoszeń, czy innych dokumentów, będą
wykorzystywane do celów związanych z organizacją wydarzenia tj. do sporządzania zbiorczych
zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej
administratorem na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w Podlaskim Związku Pszczelarzy 15-532 Białystok,
ul. Wiewiórcza 68 oraz na oficjalnej stronie www.pzpbialystok.cba.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji wydarzenia w razie wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników
za pośrednictwem strony internetowej www.pzpbialystok.cba.pl

