REGULAMIN
MIASTECZKO WIELOKULTUROWE - WIELOKULTUROWE WARSZAWSKIE STREET PARTY
21 LIPCA 2019 ROKU
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Poniższy Regulamin dotyczy Wystawców komercyjnych deklarujących chęć uczestnictwa w
Miasteczku Wielokulturowym podczas XI edycji Wielokulturowego Warszawskiego Street
Party, zwanego dalej Wydarzeniem.
Wydarzenie odbędzie się dn. 21 lipca 2019 roku na jednej z głównych ulic miejskich, obecnie
planowane jest na ulicy Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ul. Krakowskie
Przedmieście 44 do ul. Nowy Świat 72).
Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Inna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nowy Świat 23/25 lok. 32, KRS: 0000257224
Miasteczko działa od godziny 12:00 do godz. 21:00. O godz. 22:00 Wystawcy są
zobowiązani do zamknięcia i uprzątnięcia stoisk. Nie dopuszczalne jest wydłużenie czasu
sprzedaży na stoiskach.
Organizator nie udostępnia namiotów oraz wyposażenia, zapewnienie niezbędnego
wyposażenia podczas Wydarzenia leży w gestii Wystawców.
Zabrania się wystawiania dodatkowych namiotów, bądź namiotów większych niż
zadeklarowane w zgłoszeniu.
a. W sprawie ewentualnego poszerzenia przestrzeni wystawienniczej (np. w formie
ogródków, stolików) prosimy o wcześniejszą informację i kontakt z Organizatorem.
Wszyscy wystawcy deklarujący chęć uzyskania dostępu do prądu powinni posiadać własne
przedłużacze
a. Organizator nie jest w stanie zadeklarować w jakiej odległości od źródła prądu
zostaną ulokowane poszczególne stoiska.
Wystawcy są zobowiązani do umieszczenia przesłanej informacji o Wydarzeniu na swoich
stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych, szczególnie facebook,
listy mailingowe i newslettery wysyłane do klientów.
Przed stoiskami wystawienniczymi zabrania się umieszczania dużych banerów reklamowych,
które będą wpływały na wygląd Miasteczka.
Podczas wjazdu na teren Miasteczka należy posiadać specjalną kartę wjazdową,
przygotowaną i przesłaną w wersji elektronicznej przez Organizatora (kartę należy
wydrukować i umieścić na przedzie pojazdu, w widocznym miejscu).
Wjazd na teren Miasteczka w celu uprzątnięcia stoisk będzie możliwy po godzinie określonej
przez Organizatora.
Wjazd samochodem na teren Miasteczka między zakończeniem ustawiania stoisk a
zamknięciem Miasteczka jest zabroniony (dokładne godziny zostaną wysłane w
Harmonogramie wydarzenia w oficjalnej informacji Organizatora).
Wystawcy są zobowiązani do uprzątnięcia swoich stoisk oraz wywozu śmieci
nagromadzonych podczas sprzedaży po zamknięciu Miasteczka. Organizator zastrzega sobie
prawo do obciążenia dodatkowymi kosztami w wysokości 300 PLN Wystawców, którzy nie
zastosują się do tego punktu Regulaminu.
Stoiska gastronomiczne chcące wystawić się podczas wydarzenia, zobowiązują się do
niekorzystania podczas przygotowywania posiłków z urządzeń typu grill.
Stoiska gastronomiczne zobowiązane są do wydania 10 nieodpłatnych posiłków dla naszych
wolontariuszy, którzy nieodpłatnie angażują się w pracę nad organizacją Street Party.
Restauracje podczas XI edycji Street Party zobowiązane są do szczególnego zwrócenia uwagi
na zabezpieczenie nawierzchni, na której ulokowane jest ich stoisko, w celu uniknięcia
powstania ewentualnych zniszczeń (np. po rozlaniu oleju).
W razie konieczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie,
o czym poinformuje Wystawców odpowiednio wcześniej.

