
Szczegółowe przepisy porządkowe dla uczestników wydarzeń kulturalno-handlowych
organizowanych przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej sp. z o.o.

§1. Uczestnik wydarzenia kulturalno-handlowego zobowiązany jest do prowadzenia:

1. Działalności handlowej codziennie w godz.10:00 – 22:00 
2. Działalności gastronomicznej codziennie w godz. 10:00– 22:00 
3. Działalności promocyjnej codziennie w godz.10:00 – 20:00 
4. Odbiór miejsc handlowych: 05.08 w godz. 6:00 –9:00; 23:00-24:00 
5. Uczestnik zobowiązany jest zagospodarować miejsce handlowe do godz. 10:00 w dniu otwarcia
46.MTSL. 
6.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  zwrotu  uporządkowanego  miejsca  handlowego  w  terminie
21.08.2022 r. do godz. 24.00 lub 22.08.2022 r. do godz. 9:00 w przypadku miejsca handlowego o
przeznaczeniu gastronomicznym. 

§2. Przepisy porządkowe:

1. Zaopatrzenie stoisk w czasie imprezy możliwe jest wyłącznie przed godz. 9:00 i po godz. 23:00. 
2. Na terenie obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na płytę Rynku Głównego lub Małego Rynku
oraz parkowania pojazdów. 
3.  Obowiązuje  całkowity  zakaz  wkręcania,  przybijania,  przyklejania  i  mocowania  jakichkolwiek
elementów do ścian wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi, dachów itp., a także stosowania elementów
mocujących (np. taśm) pozostawiających trwałe ślady na infrastrukturze targowej. 
4.  Uczestnik zobowiązany jest  do usunięcia wszelkich wkrętów i wszywek zamontowanych przez
siebie podczas trwania wydarzenia. 
5.  Obowiązuje  całkowity  zakaz  ingerowania  w  strukturę  infrastruktury  targowej.  Zabrania  się  w
szczególności  rozkręcania  drzwi  w  chatach  handlowych,  zamieniania  ścian,  w  ingerowania  w
konstrukcje zadaszenia kramów, chat, podestów handlowych, oraz ganków, które są integralną częścią
chat. 
6.  W  przypadku  stwierdzenia  szkód  lub  pozostawienia  Miejsca  handlowego  oraz  obszaru  w
bezpośrednim sąsiedztwie (stoiska sąsiadujące, ciągi komunikacyjne) w stanie nieuporządkowanym,
Organizator obciąży Uczestnika do wysokości poniesionej szkody. 
7.  Za powierzchnię uporządkowaną rozumie się:  powierzchnię  czystą,  bez widocznych uszkodzeń
mechanicznych,  bez śladów naklejanych taśm, z usuniętymi  odpadami technologicznymi i  innymi
powstałymi podczas demontażu stoiska. Uczestnik zobowiązany jest do usuwania śmieci i pustych
opakowań pozostałych po montażu i  demontażu.  Śmieci  należy wyrzucać do kontenerów do tego
przeznaczonych, umieszczonych na terenie wydarzenia. 
8.  Uczestnik  biorący  udział  w  wydarzeniu,  w  chacie  handlowej  z  gankiem  obowiązany  jest  do
zabezpieczenia konstrukcji ganku jednolitymi plandekami w kolorze kremowo-beżowy RAL 1015 lub
szaro-beżowy RAL 1019, w przypadku zostawiania swojego asortymentu pod gankiem. 



9. Uczestnik może zagospodarować na potrzeby handlu wyłącznie wykupioną powierzchnię. Zabrania
się  wystawiania  towarów  poza  obręb  stoiska  i  umieszczania  w  ciągach  komunikacyjnych
przylegających do Miejsca handlowego. 
10.  Uczestnicy są  zobowiązani  do prezentowania  i  sprzedaży towarów zgodnych z  asortymentem
zadeklarowanym w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. Zmiana asortymentu możliwa jest po akceptacji
Organizatora pod warunkiem, że będzie on zgodny z zakresem tematycznym imprezy. 
11.  Uczestnicy  prowadzący  działalność  gastronomiczną  na  Karcie  Zgłoszenia  określają  dokładnie
zapotrzebowanie na energie elektryczną (ilość kW) 

§3. Postanowienia końcowe

1.  Każdy  uczestnik  obowiązany  jest  do  wypełnienie  Protokół  Przekazania/Zdania  Miejsca
Handlowego 
2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, wykonywania poleceń służb
tzn. Policja, Straż Miejska lub służb Organizatora działających na terenie Targów. 
3.  Wszelkie przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego. 
4. Kontakt: Michał Czerski tel. 510 260 898 / 12 422 19 29 e-mail: czerski@imagokrakow.pl 
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Czytelny podpis Uczestnika
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