
Regnlanriu
dzinł*lności hłndlowej nn

"Ccpeliadxie 30l^S" w §opocie

1 . Dzirrłłlrrość iralrdlolva l07,1]0czyili1 się drlia 21 .07 i trr,r,ać będzie do ?9.07,?01 8,

?. $ziałalnaści placowek ballrllr:wych ocl godz. 10:00 do goclz. 20:00
3, wanrrrkienr rrclziału,,r,cepcliadziu.icst potwigrdzcnic plzcz orgtrrizatol,ł zgłoseenia r:t,itz

l,tt,c grtlotvanic q,szystki cli opłat zgodrri* ze zgłr:szeni enr,

4. Orgarrizt.rtot,zilstrzegn sobie pra,,vo odnrolł,y przyjęcił zgłoszcnia bez podiuria i}lll,vczylly
5. LJczestnicy zoqarrizir|ą slvoje stoiska zgodnie z r"rstaltltrą lokalizacją
6, Uczestrricy zobclwiązairi są do utrz,r,nrairiu czy§lości i porząclku tla terelri* obiektór,v

hatrdlłrłyclr,
7 " lffymagarry jest estetyczr"ry wyglą,d kazdegr: stoiskł.
tt, tJczestrrik ośrł,iaclcza. zc clziałalttclść prcu,adzo}le pl,zez ltiego nie hędzie nfilTl§ziic dobr3,clr

obyczaj ii rł,, godnłlści i i,tt-lżLrc re 1 i gi ] n yclt.
9, {Jczestrrik zobon iązatry jest do prze§lrz§gtllri* plzepisórv 1:l, 1lożaloiłl,clt. sanitantych.

oclrrutry środolviska i irrnyclr.
10. Uczestrrik prorł,ailząc.v splzeclłz arll,kułóu, spozywczycdl por,r,itrien posiarloć \vsży§tki§

dokrrrrrenty rut to tltłr zezrvalające { zgłoseenie clo sarrepidrr rv §opocie, aktualna ksiązeczka
zdrorvii.) i przesłaó cltr biura Orgairixatora do dnia 10.07.2018

1 l. t}czestnik ulrezpiecza przedmiot clziirlłr}ności na Ńastry koszt.
12. Organizatol trie ponosi odpclrviedziahiości za szkody spor,r,ociorvanc liradzicżą, ognicłrr.

wiclru rą, udr:rzeirieit pioruna i inrryrrl i plzyczynnlni losorvynii.
l3, W godzinach 20:00 * l0:00 obiekty będą rrrtlnitorolv&ne przez clchronę zapuvrłliol"li} pl,zeż

Otgariizatola.
14. Dtl olroq,iązków ljczestnika należy opl_tszczenie samclcl-tclcianri pł,vty nrola do gocle 9:00
15, I-ikividar: ja stoiska t"nozlitva r,v gotlzillłtclr 21 :00 * 9:00
l6, Poclczas inrprezy pełrriony będzie stał1l6|y2,,, Orgattizatora rv goclz, 9:00 - 2il:00
l7, W przypadku nie eastosorł,atria się do ustaleli Regrtiainittu, Organizator nlożc usunąć

l.Jęzęstni ka bez zwrctu kosztór,r, ttczestnictu,a.
18. Rekltnr*cje złozorre po z*ltoticzeniu "Cepeliady" nie będą urvzgledniatre,
l9" Przlpadki llie r.irł,zględlrione rv regnlatlrillię lrędą rozstrz}rgł}llę trłr podstawie 5lrzel:isólv

Kocji:k:r.r C;,wilnego.
?0. il gzek r,r,or,vntrię R* gu} atrrit:rr porvi errłr się 0 ryani ratoro rvi

"Ręk.oci zi e ł rr Art.yst,vcztr e"

Spóldzielrria Pruc1,, Rękodziełł
L1,1clorł,ęgo i Artyslycznego

.}nna z Kolna 12.81-35lCdyrria

Orgarrizator

§ j,tr*§-t-,ł-"§_*I§

stanisław Tttclzała


