Regulamin Strefy Handlowej
VIII Pikniku Militarnego „Misja Wschód”
1. Organizatorem Pikniku „Misja Wschód” jest Stowarzyszenie „Czemu By Nie” wraz z
Gminą Supraśl, Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Urząd Miasta w Białymstoku, a
wyłącznym organizatorem strefy handlowej Pikniku jest Stowarzyszenie „Czemu By Nie”,
2. Piknik odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. w miejscowości Ogrodniczki (teren
dawnej żwirowni), a stoiska handlowe mogą być rozstawiane od 31 maja 2018 r.,
3. Osobą wyznaczoną do organizacji strefy handlowej jest Przemysław Lickiewicz,
numer telefonu: 721 172 090, e-mail: handel@piknikmilitarny.pl, zwany dalej
„koordynatorem miejsc handlowych”,
4.1. Rejestracja jak i wnoszenie opłat odbywa się w Biurze Pikniku,
4.2. Dopuszcza się wnoszenie opłat za pośrednictwem przelewu bankowego jednak nie
później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Pikniku na konto: Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Czemu By Nie” ul. Rzemieślnicza 28/2, 15-773 Białystok nr konta: 22 1160
2202 0000 0001 7967 9619 z dopiskiem: rezerwacja, nazwa firmy, nr miejsca handlowego,
np. „rezerwacja, Markowe Mundury, D5”
4.3. Ustala się jednorazową opłatę za stoisko o wymiarach 3 x 3m (9 m2) w wysokości: a)
250 zł – strefa A alei handlowej b) 200 zł – strefa B alei handlowej,
5. W momencie rejestracji wydawane będą bransolety jednorazowego założenia
potwierdzające status uczestnika Pikniku (np. organizator, rekonstruktor, sprzedawca),
do których noszenia ich posiadacze zobowiązani przez cały czas trwania Pikniku,
6.1. Organizator umożliwia rezerwację miejsc handlowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail koordynatora miejsc handlowych,
6.2. Koszt rezerwacji wynosi 50 zł i musi zostać wniesiony w ciągu 7 dni od daty złożenia
rezerwacji (opłata zostaje wliczona przez organizatora jako część opłaty za stoisko),

6.3. Brak wniesienia opłaty w przeciągu 7 dni od daty rezerwacji skutkuje
usunięciem zgłoszenia,
6.4. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej umożliwia zmianę miejsca rezerwacyjnego na
inne, wolne miejsce,
7. Osoby chcące prowadzić w trakcie Pikniku sprzedaż jedzenia i napojów przed
złożeniem rezerwacji bezwzględnie proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem
miejsc handlowych w celu ustalenia szczegółów rezerwacji, Strona 2 z 2
8. W trakcie trwania Pikniku strefa handlowa zostanie zamknięta dla aut z
zaopatrzeniem:
a) 1-2 czerwca 2018 od godz. 9:30 do godz. 18:00

b) 3 czerwca 2018 od godz. 10:00 do godz. 17:00
9. Organizator pikniku nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie towaru
znajdującego się na stoiskach, a także za auta znajdujące się w na terenie parkingów w
trakcie trwania imprezy,
10.1. W związku z koniecznością utrzymania porządku na terenie strefy handlowej,
organizator wprowadza kaucję porządkową płatną gotówką, z góry, w Biurze Pikniku
w wysokości 100 zł.
10.2. Kaucja zwracana będzie w formie gotówkowej jeśli miejsce po stoisku zostanie
uprzątnięte (brak śmieci: butelek, kartonów, reklamówek itp.) co potwierdzi
koordynator miejsc handlowych stosownym protokołem, w przeciwnym przypadku
kaucja zostaje zatrzymana celem pokrycia prac porządkowych.
10. 3. Odbiór stoiska będzie miał miejsce w niedzielę 3 czerwca 2018 r. i poniedziałek 4
czerwca 2018 r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, wszelkie informacje
związane z tym faktem zamieszczane będą na stronie http://www.piknikmilitarny.pl, a także
zostaną przesłane osobom zgłoszonym wcześniej - na adres poczty elektronicznej.
12. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą
miały indywidualne ustalenia stron oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

