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Regulamin FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW  

edycja 2016 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego 

 
Organizator:  Stowarzyszenie LIDER A4, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 
Miejsce:  Żórawina, ul. Kopernika  
Termin:  11. września 2016, w godz. 13.00-20.00 
 
Termin i czas składania zgłoszeń uczestników festiwalu - do dnia 19.08.2016 na adres organizatora: 

Kobierzyce, ul. Witosa 15 lub e-mail’em: biuro@lider-a4.pl, sekretariat@lider-a4.pl 

Podpisane oryginały zgłoszeń należy dostarczyć do biura organizatora do dnia 31.08.2016. 

 
I Postanowienia Ogólne 

 

FESTIWAL 4 ŻYWIOŁÓW to doroczne święto 5 gmin, to dzień w roku, kiedy wszystkiego, co w nas drzemie, 

można zasmakować, posłuchać, zobaczyć, doświadczyć. Na festiwalu prezentują się mieszkańcy  

lub organizacje gmin – członków LGD. Festiwal jest kontynuacją wydarzenia zapoczątkowanego w 2010 

roku. 

 

W ramach festiwalu organizowane są występy na scenie i zabawa taneczna, a także jarmark produktów  

i usług lokalnych, konkurs na produkt lokalny oraz dodatkowe atrakcje. 

 

Uczestnictwo w festiwalu jest bezpłatne, osoby/podmioty chcące zaprezentować się na festiwalu 

zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenia wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

Ze względu na posiadane ograniczone możliwości  techniczne i organizacyjne, a także na bezpieczeństwo  

i obowiązujące przepisy prawa organizator zastrzega sobie przyjęcie wybranych zgłoszeń. Przyjęcie 

zgłoszenia do prezentacji na festiwalu będzie potwierdzane drogą elektroniczną przez organizatora 

najpóźniej w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania zgłoszeń, indywidualnie na dane wskazane  

w formularzu zgłoszeniowym jako właściwe do kontaktu. 

 

Organizator zastrzega, że będzie rejestrował przebieg festiwalu w formie zdjęć i filmów. Uczestnictwo  

w festiwalu w charakterze wystawcy lub gościa oznacza zgodę na utrwalenie wizerunku oraz zgodę  

na wykorzystanie go w materiałach promocyjnych, informacyjnych. 

Każdy uczestnik festiwalu, wystawca i odwiedzający ma obowiązek stosowania się do regulaminu  

w dotyczącym go zakresie oraz stosowania się do wytycznych organizatorów oraz służb porządkowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren festiwalu osób, wobec których istnieje 

uzasadnione podejrzenie wywołania niepokoju lub zamieszek. 

Organizator dysponuje służbą medyczną, przeciwpożarową oraz ochrony. Obsługa festiwalu posiada 

identyfikatory, w oznaczonym miejscu zorganizowane jest biuro organizatora – punkt informacyjny  

oraz zaplecze sanitarne. 

Osoby obecne na terenie festiwalu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający porządkowi  

i bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać przepisów prawa. Zabrania się wnoszenia na teren 

festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

spożywania alkoholu poza miejscem wyznaczonym, zakłócania w jakikolwiek sposób przebiegu festiwalu. 

http://www.lider-a4.pl/
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II Postanowienia dotyczące wystawców 
 

1. Organizatorzy użyczają stoisko wyposażone w stół i ławkę, z dostępem do zasilania elektrycznego  

oraz źródła wody bieżącej, punkt wody do celów porządkowych, toalety. Stoisko jest udostępniane 

przez organizatora przed rozpoczęciem festiwalu i powinno być uruchomione w chwili rozpoczęcia 

festiwalu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do oznakowania stoiska swoim logotypem oraz innymi logotypami. 

3. Organizator wyraża zgodę na prowadzenie sprzedaży produktów lokalnych w wyznaczonym miejscu  

na terenie festiwalu, wystawca zobowiązuje się do przygotowania wystawy oraz degustacji produktów. 

4. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa obowiązujących  

dla prowadzonego zakresu działalności, w tym handlowych, sanitarnych, bhp i p.poż., policyjnych  

oraz stosowania się do instrukcji organizatorów. 

5. Wystawca odpowiada za jakość i bezpieczeństwo swoich produktów oraz z ich odpowiednie 

przechowywanie. 

6. Wystawca odpowiedzialny jest za nadzór i ochronę stoiska w trakcie imprezy. 

7. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku  

pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców i Organizatora oraz nie 

łamie przepisów prawa. 

8. Wystawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w obrębie swojego miejsca oraz za sprzęt 

użyczony do ekspozycji. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia użyczonego mienia Wystawca 

pokryje w pełnej wysokości koszty naprawy/odkupienia niniejszego sprzętu. 

9. Wystawca zobowiązany jest prowadzić prezentację i/lub sprzedaż produktów w dniu jarmarku  

od godz. 13.00 do godz. 20.00, a po zakończeniu zostawić stoisko w stanie pierwotnym bez 

pozostałości i śmieci. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania w formie filmu  

i zdjęć stoisk oraz wizerunków wystawców i wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia wystawcy/artysty w przypadku: 

- nierzetelnego wypełnienia zgłoszenia,  

- oferowania przez wystawcę/artystę produktów/występu niezgodnych z charakterem jarmarku  

i celami Festiwalu 4 Żywiołów,  

- dużej ilości zgłoszeń przekraczającej ilość przygotowanych miejsc wystawienniczych/ czasu 

scenicznego. 

http://www.lider-a4.pl/

