
Regulamin  
stoisk gastronomicznych, handlowych i promocyjnych podczas  

 Święta Kwitnącej Jabłoni w dniach 12-13 maja 2018 roku. 
 

 
1. Gmina Łącko zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem, oferuje możliwość 
odpłatnego wynajęcia powierzchni pod stoiska gastronomiczne, handlowe i promocyjne w trakcie 
trwania imprezy Święto Kwitnącej Jabłoni. 
 
2. Stoiska dzieli się na: 
a) gastronomia ze sprzedażą piwa 
b) wesołe miasteczko 
c) gastronomia, lody, gofry 
d) handlowe: mała gastronomia (słodycze, popcorn, wata, chleb, itp.) zabawki, pozostałe (odzież, 
galanteria, ogrodnicze itp.). 
e) promocyjne niezwiązane ze sprzedażą bezpośrednią.  
 
3. Wybór firm obsługujących gastronomię ze sprzedażą piwa (pkt. 2a) i wesołe miasteczko (pkt. 2b) 
odbywa się na podstawie konkursu ofert. 
 
4. Zgłoszenia w działaniach z pkt. 2c, pkt. 2d i pkt. 2e przyjmowane są na formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub też 
dostarczone osobiście na  adres:  Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23A,                                      
e-mail: stoiska@lacko.pl 
 
5. Ilość stoisk gastronomicznych, handlowych i promocyjnych (pkt. 2c, 2d, 2e) ograniczona jest 
głównie dysponowaną powierzchnią i dlatego o przyjęciu oferentów będzie decydowała kolejność 
zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia dużej ilości firm oferujących ten sam asortyment, Organizator  ma 
prawo ograniczyć ich ilość poprzez odmówienie akredytacji. W przypadku używania urządzeń  
o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Oferent jest zobligowany do zabezpieczenia prądu 
na stoisku we własnym zakresie. 
 
6. Tryb akredytacji : 
- złożenie oferty lub zgłoszenia 
- informacja pisemna lub telefoniczna o odrzuceniu lub przyjęciu oferty - podpisanie umowy i wpłata 
uzgodnionej kwoty na konto  
- wydanie  zezwolenia  
 
7. Oferent może mieć dostęp do powierzchni handlowej po podpisaniu umowy. 
 
8. Organizację montażu stoiska należy dokonać w dniu 12.05.2018 r. do godz. 18:00 oraz w dniu 
13.05.2018 r. do godziny 9:00.  
 
9. Firmy wybrane do obsługi zobowiązane są do utrzymania ładu, porządku i higieny w miejscu 
sprzedaży i konsumpcji oraz do pozostawienie zajmowanego miejsca w stanie uporządkowanym. 
 
10. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu:18 444 61 69. 


