
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH PODCZAS WYŚCIGÓW KONNYCH 
Sopot – Hipodrom 12-13.07.2014 

 
§ Postanowienia ogólne 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wystawców uczestniczących w dniach  
12-13; 19-20 i 25-26.07.2014 podczas Wyścigów Konnych na Hipodromie w Sopocie. 

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 
www.hipodrom.sopot.pl 

 
§ Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Organizator wystawia Karty Wystawców, jako zaproszenie do uczestnictwa                      
w Imprezie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Karty Wystawców 
dostępne są na stronie www.hipodrom.sopot.pl 

2. Organizator informuje mailowo o przyjęciu oferty uczestnictwa w Imprezie poprzez 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie. 

3. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą w miarę posiadanych 
możliwości. 

4. Karty Wystawców należy przesłać organizatorowi mailowo: 
magdalena.wilkowska@wp.pl lub kgrochowska@hipodrom.sopot.pl do dnia 
10.07.2014. W przypadku otrzymania Karty Wystawcy po terminie organizator 
zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Imprezie. 

 
§ Odwołanie uczestnictwa 

1. Zgłaszający uczestnictwo w Imprezie może odwołać swoją ofertę najpóźniej na 5 dni 
przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku późniejszych rezygnacji Wystawca ponosi 
koszt opłaty manipulacyjnej w związku z kosztami poniesionymi przez Organizatora      
w wysokości 100% wartości zamówienia. 

2. W przypadku odwołania Imprezy przez Organizatora przed jej rozpoczęciem 
Wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości. 

 
§ Ceny i warunki płatności 

1. Ceny płatności za najem powierzchni wystawienniczej określa umowa zawierana 
między Organizatorem, a Wystawcą. 

2. Płatność za najem powierzchni należy dokonywać w dniu otrzymania wystawionej 
przez Organizatora faktury VAT, nie później niż przed dniem wystawienniczym. 

3. Nieuiszczenie opłaty za stoisko będzie podstawą do usunięcia Wystawcy z terenu 
Imprezy. 

 
§ Zasady wjazdu i parkingu 

1. Organizator zapewnia Wystawcom wjazd na teren imprezy w dniu imprezy od 
godziny 07:00 do 13:00 celem montażu stanowisk, oraz od godziny 21.00-22.00 w 
celu demontażu stoisk. W godzinach 13.00-21.00 ruch samochodowy po terenie 
imprezy jest zabroniony. 

2. Zajęcie wyznaczonych miejsc, uruchomienie stoisk najpóźniej do godz. 14:00 w 
każdym dniu wystawienniczym. 

 



3. Wszelkie pojazdy, o ile nie stanowią elementu stoiska, powinny być usunięte na 
wyznaczone przez organizatora parkingi niezwłocznie po zakończeniu rozkładania 
stoiska. 

 
§ Odpowiedzialność, Ubezpieczenie 

1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców 
uczestniczących w Imprezie, w tym spowodowane działaniem osób trzecich oraz siłą wyższą i 
warunkami atmosferycznymi(np.: pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, 
zalaniem wodą, itp.) 
2. O wystąpieniu szkody Wystawca uczestniczący w Imprezie zobowiązany jest powiadomić 
Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
3. Wystawcy uczestniczący w Imprezie powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się          z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie 
Imprezy (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenie stoisk, mienie 
prywatne, pojazdy służbowe, itp.). 
 

§ Zabezpieczenie terenu 
Teren Hipodromu jest chroniony, jednak Organizator nie odpowiada za pozostawione cenne 
rzeczy na stoiskach. 
 

§ Organizacja stoisk 
1. Wystawca uczestniczący w Imprezie zobowiązany jest: 

a. przed rozpoczęciem Imprezy – do zgłoszenia się do pracowników Organizatora 
celem wskazania Wystawcy terenu pod stoisko. Kontakt: Magda Wilkowska 
506137504 

b. utrzymania porządku na stoisku oraz jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie 
trwania Imprezy 

c. po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska 
oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego 
stanu. 

2. Pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, 
nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprezy uważa się za mienie porzucone. 

 
§ Przepisy porządkowe 

1. Wystawca uczestniczący w Imprezie zobowiązany jest do przestrzegania wydanych 
przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się do poleceń służb 
porządkowych. Nie dostosowanie się do regulaminu będzie skutkować nałożeniem 
kary porządkowej. 

2. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów 
wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu 
osób przebywających na terenach targowych. 

3. Osoby znajdujące się na Imprezie, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, 
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub 
które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać 
regulaminu, będą usunięte z Imprezy. 



4. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg 
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych 
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

 
§ Reklamacje 

1. Reklamacje Wystawców uczestniczących w Imprezie dotyczące lokalizacji (miejsca 
prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni stoisk powinny być 
niezwłocznie zgłaszane obsłudze Imprezy. 

2. Reklamacje po zakończeniu Imprezy mogą być zgłaszane wyłącznie drogą pisemną, 
nie później niż 7 dni po zakończeniu Imprezy. 

 
§ Postanowienia końcowe 

1. Wystawca uczestniczący w Imprezie ma obowiązek przestrzegać regulaminu oraz 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Imprezie będą rozpatrywane przez 
właściwy miejscowo dla Organizatora Imprezy sąd. 


