Regulamin PLENEROWEGO KIERMASZU RĘKODZIEŁA w Świętochłowicach.
Organizator
Organizatorem Kiermaszu jest Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1,
41-603 Świętochłowice.
Współorganizator
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
Koordynator
Arkadiusz Chorób, Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600
Świętochłowice.
Termin i lokalizacja
- plenerowy Kiermasz Rękodzieła odbędzie się 20 maja 2017 r. w Świętochłowicach
na ul. Sikorskiego w ramach Wall Street Festival 2017,
- stoiska powinny być udostępnione odwiedzającym najpóźniej o godz. 10:30 i nie powinny
być opuszczone przez wystawców wcześniej niż o godz. 18:00.
Cel kiermaszu
- prezentacja twórców rękodzieła artystycznego połączona z ekspozycją wykonanych
produktów,
- promocja rękodzieła artystycznego w Świętochłowicach.
Zasady uczestnictwa
- zgłoszenie udziału w Kiermaszu następuje po przesłaniu wypełnionego i podpisanego
formularza pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Kultury,
Sportu i Promocji Miasta, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem na kopercie
„KIERMASZ”,
- dopuszcza się zgłoszenie uczestnictwa poprzez nadesłanie skanu wypełnionego
formularza drogą elektroniczną na adres promocja@swietochlowice.pl,
- nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
- termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 maja 2017 r.,
- lista zatwierdzonych uczestników Kiermaszu będzie publikowana i na bieżąco
aktualizowana na stronie www.wallstreetfestival.pl,
- Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Kiermaszu,
- organizacja terenu Kiermaszu leży po stronie Organizatora,
- miejsca pod stoiska będą przyznawane wg kolejności zgłoszeń,
- każdy twórca, który będzie uczestniczył po raz pierwszy w kiermaszu, zobowiązany jest do
nadesłania kilku zdjęć swoich prac, dopuszcza się nadsyłanie linków do własnych stron,
blogów czy fanpage'ów itp.,
- każdy wystawca otrzymuje ok. 3m x 3m powierzchni wystawienniczej bez dostępu
do prądu, stołu i krzeseł - wystrój stanowiska zależy tylko i wyłącznie od kreatywności twórcy,
- każdy twórca indywidualnie rozlicza się z odpowiednimi urzędami i instytucjami, z tytułu
uzyskanych przychodów,
- wystawcy zobowiązani są do utrzymywania porządku na terenie, który wykorzystują
podczas Kiermaszu.

Koszty uczestnictwa
Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Kiermaszu.
Bezpieczeństwo
- wszelkie wystawiane rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa,
dopuszczone do obrotu i nieobarczone wadami prawnymi,
- odpowiedzialność prawną za eksponowane dzieła ponosi twórca,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody w mieniu należącym
do wystawców, które powstały z przyczyn niezależnych od Organizatora lub wskutek działań
osób trzecich.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przekazywane osobom trzecim i służyć będą
tylko w celu promocji Kiermaszu.
Postanowienia końcowe
- odwołanie Kiermaszu możliwe będzie w przypadku sytuacji losowych, na które organizator
nie ma wpływu (np. żałoba narodowa),
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie,
- Plenerowy Kiermasz Rękodzieła odbywa się w ramach Wall Street Festival – festiwalu
sztuki ulicznej, dlatego Organizator zezwala na robienie zdjęć i filmowanie stoisk.

