Regulamin uczestnictwa Firm Handlowych
w Festiwalu Przystanek Woodstock
Kostrzyn n/Odrą 14.07-16.07.2016,
organizowanym przez

Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „Organizator”)

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zgłaszania się i uczestniczenia
w Festiwalu „Przystanek Woodstock 2016” (dalej jako „Festiwal) w charakterze sprzedawców, na
terenie Pasażu Handlowego w obrębie terenu Festiwalu.

1. Podmioty gospodarcze zwane dalej Sprzedającymi, mogą brać udział w Festiwalu, po wcześniejszym zgłoszeniu
wniosku swego uczestnictwa w biurze Organizatora i wyrażeniu przez Organizatora zgody na jego uczestnictwo.
2. Zgłoszenia udziału w Festiwalu należy przysyłać do 13 maja 2016 r. do godz. 22:00 e-mailem (handel@wosp.org.pl).
Zgłoszenie takie powinno zawierać:
o

dokładnie i czytelnie wypełniony wniosek o zgodę na działalność gospodarczą na XXII Festiwalu
Przystanek Woodstock Kostrzyn n/Odrą 2016 (wniosek dostępny na stronie internetowej Organizatora
pod adresem: woodstockfestiwal.pl );

o

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Po wpłynięciu wniosku Sprzedający otrzyma w zwrotnym potwierdzeniu otrzymania wniosku numer konta
i informacje niezbędne do wykonania opłaty za wynajęty punkt sprzedażowy (stoisko Sprzedającego). Wpłaty należy
dokonać do dnia 03 czerwca 2016 r. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji stoiska.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na uczestniczenie w Festiwalu bez podawania przyczyn.
Zainteresowany zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną, na adres wskazany we wniosku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca na stoisko Sprzedającego.
5. W przypadku, gdy pozostaną niewynajęte powierzchnie handlowe na pasażu, Organizator zastrzega sobie prawo do
ich wynajęcia w dniach 11 - 13 lipca 2016r., na zasadach określonych Regulaminem.
6. Podczas trwania Festiwalu od każdego Sprzedającego przedstawiciele Urzędu Miasta będą pobierać opłatę targową
zgodnie z Uchwałą Nr XIII/82/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 05.11.2015r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
7. Miejsce przeznaczone na sprzedaż, to stoisko (namiot) wielkości 5x5 metrów. Opłata za jedno stoisko (namiot)
wynosi:
- w części A – 6.000 zł netto + VAT (cena zawiera: namiot, ogrodzenie, powierzchnię magazynową , miejsce na
samochód, prąd, umywalki, toalety);
- w części B - 4.000 zł netto + VAT (cena zawiera: namiot, ogrodzenie, powierzchnię magazynową , prąd).
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8. Sprzedający po uprzednim poinformowaniu przez Organizatora o terminie odbioru, który nastąpi wcześniej niż
11.07.2016r. jednak najpóźniej do wtorku 12 lipca 2016r. do godziny 22:00, odbierze wyznaczone przez Organizatora
miejsce na swoje stoisko. Sprzedający na miejscu otrzyma identyfikator/zezwolenie na prowadzenie działalności oraz
przepustkę wjazdową.
9. Sprzedający przed odbiorem stoiska uiszcza gwarancyjną kaucję zwrotną na wypadek nieuprzątnięcia
zajmowanego stoiska, w wysokości 500 zł, która zwracana będzie w terminie do 17.07.2016r. za okazaniem druku
Potwierdzenia Wpłaty Gwarancyjnej. Brak okazania druku Potwierdzenia powoduje niezwrócenie kaucji.
10. Sprzedaż na pasażu handlowym może być prowadzona tylko w dniach od 13.07. 2016r. do 17.07.2016r.,, do godziny
6:00.
11. Organizator zapewni na terenie pasażu handlowego (odpowiednio do części): stoisko (namiot), ogrodzenie,
doprowadzenie prądu, oświetlenie techniczne, toalety, umywalnie oraz identyfikator i przepustkę dla samochodu;
uprawniającą do wjazdu na teren Festiwalu tj. teren, którym Organizator dysponuje na podstawie odrębnych umów
lub decyzji zezwalających na korzystanie z nich na potrzeby organizacji Festiwalu (dalej jako „teren Festiwalu), do dnia
jego rozpoczęcia po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych.
12. Liczba wjazdów i wyjazdów po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych powinna być ograniczona do niezbędnego
minimum. W czasie trwania Festiwalu Sprzedawcę obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz poruszania się
pojazdami mechanicznymi oraz opuszczania nimi terenu Festiwalu od momentu przekazania przez Organizatora
stosownego komunikatu aż do odwołania zakazu.
13. Pomiędzy krawężnikiem drogi a stoiskiem Sprzedającego musi być zachowany 5 metrowy pas bezpieczeństwa
z absolutnym zakazem jego zastawiania. Wszelkie elementy i obiekty utrudniające ruch będą usuwane. Powtarzające
się zastawienie lub blokowanie pasu bezpieczeństwa i wielokrotne upomnienia z tego powodu, będą prowadzić do
zamknięcia stoiska Sprzedającego bez zwrotu opłaty za stoisko, o której mowa w pkt 7 Regulaminu oraz kaucji, o
której mowa w pkt 9 Regulaminu.
14. Po zakończeniu Festiwalu (najpóźniej 17.07.2016r.do godz. 12:00) Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania
terenu swojej działalności i opuszczenia terenu Pasażu.
15. Odbiór stoiska Sprzedającego oraz posprzątanego terenu po prowadzonej działalności handlowej, odbywać się będzie
dnia 17.07.2016 w godzinach 10:00 – 12:00.
16. Sprzedający nie ma prawa udostępnić pod jakimkolwiek tytułem wyznaczonego dla niego stoiska komukolwiek bez
uprzedniej zgody Organizatora udzielonej w formie pisemnej pod warunkiem nieważności.
17. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących norm bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia
swojej działalności (przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe, przepisy SANEPID itd.).
18. Stoisko Sprzedającego musi być wyraźnie oznakowane w sposób uzgodniony z Organizatorem.
19. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić służbom oczyszczania dojazd do postawionych na terenie pasażu handlowego
toalet. Brak dojazdu powodować będzie nie opróżnianie wyżej wymienionych.
20. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania i sprzedawania: artykułów
spożywczych, napoi, wszelkich używek (w tym wszelkich środków zawierających substancje psychoaktywne, które nie
znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę z dnia 29.07.2005r., o przeciwdziałaniu narkomanii
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niezależnie od przeznaczenia tzw. „dopalacze), alkoholu, chemii gospodarczej i budowlanej (w szczególności klejów),
materiałów pirotechnicznych i butli gazowych, przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia (tzn. takich, które
mogą być użyte do rozwiązywania siłowo konfliktów i w przypadku ewentualnych bójek), gadżetów do palenia
środków tytoniowych i odurzających, gadżetów noszących znamiona organizowanego Festiwalu.
21. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania, sprzedawania i używania
wszelkich substancji psychoaktywnych i psychotropowych (w tym w szczególności spożywania alkoholu) oraz
wszelkiego rodzaju przyrządów emitujących dźwięki mogące zakłócić przebieg i rejestrację koncertów (np. wuwuzele,
trąby, syreny, trąby na sprężone powietrze itp.).
22. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu, rozpowszechniania i sprzedawania towarów
oznakowanych zastrzeżonymi znakami towarowymi w sposób naruszający prawa własności intelektualnej
jakiegokolwiek podmiotu (podróbki znanych firm).
23. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania i sprzedawania koszulek
(wszystkie rodzaje) oraz organizowania promocji i konkursów gdzie gadżetem / nagrodą jest koszulka (wszystkie
rodzaje).
24. W przypadku znalezienia przez służby porządkowe lub przedstawicieli Organizatora w stoisku Sprzedającego
jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w pkt. 20-23 Regulaminu, zostaną one skonfiskowane bez prawa do
jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, a stoisko zostanie zamknięte bez prawa do zwrotu opłaty za stoisko,
o której mowa w pkt 7 Regulaminu oraz kaucji zwrotnej, o której mowa w pkt 9 Regulaminu. Sprzedający nie ma
prawa do prowadzenia działalności na stoisku od momentu wykrycia przedmiotów wymienionych w pkt. 20-23
Regulaminu.
25. W związku ze zwiększeniem jakości obsługi klienta jak i przyspieszeniem czasu obsługi transakcji organizator wdrożył
system płatności bezgotówkowej w terminalach POS w trybie stykowym – dowolną kartą MasterCard lub VISA oraz
w technologii bezstykowej wyłącznie za pomocą kartą MasterCard – PayPass. W związku z tym każdy Sprzedający jest
zobligowany do poniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł z tytułu używania terminala płatniczego oraz
opłaty w wysokości 0,68% z tytułu obsługi transakcji karta płatniczą lub 0,55% z tytułu transakcji PeoPay.
26. Każde stoisko musi być zaopatrzone w terminal płatniczy. Jeżeli Sprzedawca posiada dwa stoiska nie sąsiadujące ze
sobą powinien mieć zainstalowany na każdym terminal płatniczy.
27. Sprzedawca zobowiązany jest do używania terminala płatniczego. Ukrywanie i uniemożliwianie korzystanie
z terminala przez kupujących podlega karze wysokości 10.000 zł lub rocznym zakazem sprzedaży na Festiwalu.
28. Warunki finansowe dla Sprzedającego z tytułu obsługi transakcji finansowych (sprzedaży) za pomocą kart
zbliżeniowych będzie ustalać oddzielna umowa, zawarta pomiędzy Sprzedającym a agentem rozliczeniowym (dalej
jako „Agent Rozliczeniowy”).
29. Sprzedający zobowiązany jest do podpisania umowy z Agentem Rozliczeniowym wskazanym przez Organizatora
Festiwalu.
30. Agent Rozliczeniowy skontaktuje się ze Sprzedającym najpóźniej do 10.06.2016.
31. Sprzedający zobowiązany jest do akceptacji kart płatniczych wydanych przez dowolny bank podczas całego okresu
trwania festiwalu w trybie stykowym poprzez umieszczenie karty w czytniku oraz zbliżeniowym.
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32. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w technologii zbliżeniowej jedynym akceptowanym środkiem płatniczym
na terenie pasażu handlowego w obrębie terenu Festiwalu są karty MasterCard PayPass i Maestro PayPass i
zobowiązany jest przestrzegać tej zasady.
33. Sprzedający przyjmuje do wiadomości że, jedynym prezentowanym brandem w obrębie terminala płatniczego jest
Logo MasterCard PayPass i Maestro PayPass.
34. Zabrania się świadczenia usług w zakresie przekłuwania i tatuowania ciała.
35. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia (ogniska, butle gazowe, grill, itp.).
36. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich poleceń służb porządkowych i informacyjnych
Organizatora.
37. Sprzedający lub pracownik (osoba świadcząca usługi na rzecz) Sprzedającego - na stoisku handlowym w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków zostanie usunięty przez Organizatora z terenu Festiwalu.
38. Jeżeli Sprzedający w sposób rażący naruszy Regulamin lub inny obowiązujący na Festiwalu regulamin (w tym w
szczególności pkt 20-23 oraz 35 Regulamin) - zostanie natychmiast usunięty z terenu Festiwalu, bez prawa zgłaszania
do Organizatora roszczeń z tytułu poniesionych kosztów. Sprzedającemu nie przysługuje prawo odwołania się od
takiej decyzji Organizatora - decyzja jest ostateczna.
39. Podmiot, który nie zgłosił swojego udziału w Festiwalu lub taki, który nie otrzymał zgody na udział w Festiwalu, a
prowadzący na terenie Festiwalu działalność, na której prowadzenie zgodnie z Regulaminem jest wymagana zgoda
Organizatora, będzie traktowany jak osoba zakłócająca porządek i zostanie usunięty z jego terenu.
40. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronach internetowych Organizatora.

Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej wydane przez Organizatora oraz
identyfikator i przepustkę wjazdową, należy umieścić w widocznym miejscu na stoisku
i okazywać na wezwanie służb porządkowych organizatora festiwalu!
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