
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW PIKNIKU KRAKOWSKIEGO 2019 
 

1. Warunkiem zostania Wystawcą Pikniku Krakowskiego 2019 (zwanego dalej PK) jest: 

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego PK oraz dostarczenie organizatorom podpisanego 
oryginału podczas pierwszej edycji, w której jest się Wystawcą 

 zaakceptowanie oraz dostarczenie organizatorom podpisanego Regulaminu Dla Wystawców 
PK przed pierwszą edycją, w której jest się Wystawcą 

 uiszczenie opłaty wyznaczonej i potwierdzonej przez organizatora odpowiadającej 
zadeklarowanej ilości Pikników w formularzu zgłoszeniowym PK najpóźniej na 7 dni 
roboczych przed rozpoczęciem pierwszej edycji PK, na którą Wystawca wysłał zgłoszenie 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Wystawcy zarówno w pierwszej jak i 

w kolejnych edycjach PK bez podania przyczyny. 
 

3. Warunkiem udziału sezonowego Wystawcy w PK (zgłoszenie na co najmniej 8 PK) jest 
wcześniejsze jednorazowe uczestnictwo w PK, oraz poprawnie wypełniony, zaakceptowany i 
odesłany komplet dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszego Paragrafu 

 
4. Organizator PK nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość w świetle prawa transakcji 

przeprowadzanych przez wystawcę. 
 

5. Wystawca zobowiązuje się, że pracownicy na jego stoisku będą posiadać 
 

 ważną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Wystawca na swoim stoisku na PK 
zobowiązuje się do spełnienia pozostałych wymogów sanitarno-epidemiologicznych 
związanych z udziałem w imprezie plenerowej, a w szczególności: 

o powinni posiadać 2 baniaki z kurkiem z ciepłą i zimna wodą, mydło antyseptyczne i 
miedniczkę 

o powinni posiadać rękawiczki jednorazowe  
o powinni posiada ubrania firmowe lub fartuszki 
o kosz na śmieci do własnego użytku 

 
6. Wystawca PK może zgłosi Organizatorowi chęć rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu na 

zasadach: 

 jeśli wypełnił formularz jednorazowy, to przysługuje mu prawo do rezygnacji bez 
ponoszenia kosztów finansowych pod warunkiem, że uprzedzi o rezygnacji organizatorów 
drogą mailową na adres info@piknikkrakowski.pl na 5 dni roboczych przed datą pikniku, z 
którego chce zrezygnować 

 Opłata uiszczona z góry przechodzi automatycznie na następną edycję PK. 

 jeśli wypełnił formularz sezonowy zapisując się na co najmniej 8 pikników, to 
przysługuje mu prawo do rezygnacji z udziału bez ponoszenia kosztów finansowych z 
dwóch Pikników z możliwością zamiany przepadającego udziału na inny termin, 
uzgodniony z organizatorem pod warunkiem, że uprzedzi o rezygnacji organizatorów 
drogą mailową na adres info@piknikkrakowski.pl na 5 dni roboczych przed datą pikniku, z 
którego chce zrezygnować 

 Opłata uiszczona z góry przechodzi automatycznie na następną edycję PK. 

 jeśli wypełnił formularz sezonowy zapisując się na co najmniej 18 pikników, to 
przysługuje mu prawo do rezygnacji bez ponoszenia kosztów finansowych z dwóch 
Pikników, pod warunkiem, że uprzedzi o rezygnacji organizatorów drogą mailową na 
adres info@piknikkrakowski.pl na 5 dni roboczych przed datą pikniku, z którego chce 
zrezygnować 



 Opłata uiszczona z góry zostanie zwrócona na konto Wystawcy. 
 

7. Po zakończeniu każdej edycji PK, wystawca jest zobowiązany do posprzątania 
odpadów w obrębie swojego stoiska i odniesienia ich w szczelnie zamkniętych workach 
do wyznaczonego przez Organizatora miejsca składowania odpadów. W przypadku 
odpadów olejowych, wystawca jest zobowiązany do wzięcia ich ze sobą. 

 
8. Wystawcy PK aranżują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z 

prawem do zajęcia opłaconej powierzchni, a także z zadeklarowanym doprowadzeniem 
prądu. Nie ma możliwości doprowadzenia dodatkowego prądu tuż przed imprezą lub w 
jej trakcie. 
 

9. Działalność reklamowa związana z reklamą wizualną, drukami promocyjnymi oraz 
innymi rodzajami promocji, jest dozwolona jedynie w obrębie przydzielonego wystawcy 
miejsca. Organizator nie zgadza się na stosowanie reklam oraz plansz informacyjnych 
na drogach komunikacyjnych, w miejscach wspólnych takich jak: miejsca przeznaczone 
do spożywania posiłków, sportu i rekreacji, wejścia i wyjścia z terenu PK. Zabrania się 
również kolportowania ulotek poza obrębem stoiska. 
 

10. Zabrania się przenoszenia oraz zabierania stołów, ław, leżaków, koców i sprzętu 
sportowego z miejsc dla nich przeznaczonych bez zgody Organizatora. 

 
11. Wjazd i postój samochodów wystawców na teren PK jest możliwy wyłącznie na czas 

zaopatrzenia i tylko poza godzinami działalności PK, czyli w godzinach montażu od 
09:00 do 11:00 oraz demontażu w godzinach od 17:00 do 19:00. Samochody mogą 
Poruszać  się jedynie wyznaczonymi przez Organizatora PK drogami. 
 

12. Wystawcą zabrania się wjazdu poza wyznaczone drogi, w szczególności wjazdu na 
tereny zielone. W przypadku pozostawienia kolein, połamania krzewów lub dokonania 
innych zniszczeń na terenie PK, kierowca lub firma, do której należy pojazd, zostaną 
obciążone kosztami rekultywacji terenu i naprawy zniszczeń. 
 

13. Wystawca przygotowuje sprzedawane produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r., nr 
171, poz.1225 z póz. Zm.). Jednocześnie wystawca zobowiązany jest do przestrzegania 
procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności w oparciu o zasady wynikające z 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1. 
Wystawca w związku z ww. Dokumentami zobowiązuje się: 
 

 dbać o wzorowy stan sanitarno-higieniczny urządzeń, sprzętu oraz stanowiska pracy; 

 zapewnić prawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych, zabezpieczy je przed 
zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie itp.) w celu uniknięcie 
ryzyka zanieczyszczenia; 

 zadbać o zgodną z wymogami ww. procedur higienę personelu 

 zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady stałe 

 zadbać, aby wszelkie produkty przetworzone posiadały etykietę z informacją o produkcie 
zgodną z ww. procedurami 
 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który nie został 
zgłoszony przez Wystawcę w Formularzu Zgłoszeniowym jako oferowany przez niego asortyment. 



15. Organizator PK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych 
przedmiotów przed, po i w trakcie trwania PK oraz szkody spowodowane kradzieżą, 
wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

 
16. W przypadku niestosowania się Wystawcy do postanowień niniejszego regulaminu, 

deklaracji wynikających z wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Organizator 
zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji w trakcie trwania PK, włącznie z 
odmową dalszego uczestnictwa. 
 

Kasia Pilitowska, Karolina Bisping-Adamik, Piknik Krakowski 


