REGULAMIN
VI Włoszczowskich Targów Runa Leśnego
1.Organizator:
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, przy udziale: Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie, Urzędu Gminy Włoszczowa, Nadleśnictwa Włoszczowa.
2. Postanowienia ogólne:
2.1. Wystawcy biorący udział w targach oraz Organizator zobowiązują siędo przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie.
2.2. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie:
- niniejszy REGULAMIN,
- KARTA ZGŁOSZENIA.
2.3. Cel targów:
- integracja środowiska lokalnego,- promocja powiatu włoszczowskiego jako atrakcyjnego turystycznie
i rekreacyjnie zakątka Polski,
- promocja kultury regionalnej.
2.4. Wstęp na teren targów – bezpłatny.
3. Sprawy organizacyjne:
3.1. Lokalizacja targów: teren Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie,
ul. Koniecpolska 42 , 29-100 Włoszczowa.
3.2. Termin targów: 18 września 2016 r. (niedziela).
3.3. Program:
00

– uroczyste otwarcie imprezy

30

– blok artystyczno-rozrywkowy: występy młodzieży oraz zespołów ludowych z terenu

godz. 15
godz. 15

powiatu włoszczowskiego, konkurs na „Najładniejsze stoisko”
30

– występ Zespołu „PLUS MINUS”

00

– koncert gwiazdy wieczoru – Zespołu „BACIARY”

00

– zakończenie targów

godz. 17

godz. 18
godz. 20

00

3.4. Organizacja stoiska w dniu targów od godz. 12 .
3.5. Organizator udostępnia bezpłatnie miejsce i stoisko wystawowe.
4.

Zasady

uczestnictwa

w

Konkursie

„Najładniejsze

stoisko”.

4.1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych
regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki)
oraz

gastronomii.

Dekoracja

stoiska

powinna

zawierać

elementy

z

runa

leśnego.

4.2. Stoiska będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora wg
następujących kryteriów: pomysłowość (1-10 pkt.), wykorzystanie składników pochodzących z lasu
(1-10 pkt.), ogólne wrażenie estetyczne (1-10 pkt.);

4.3. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny zaznaczyć tę pozycję w karcie
zgłoszenia na targi.
4.4. Organizator przewiduje nagrody/wyróżnia dla uczestników konkursu.
5. Zasady uczestnictwa w targach:
5.1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w siedzibie Powiatowego Centrum KulturalnoRekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42 lub drogą mail: biuro@pckr-wloszczowa.pl,
wypełnionego zgłoszenia załączonego do niniejszego regulaminu (karta zgłoszenia dostępna również
na stronie internetowej Organizatora) do dnia 15 września 2016 r. do godz. 15:00 (przy przesłaniu
zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego).Ilość wystawców ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń.
5.2.Wystawca we własnym zakresie przygotowuje stoisko wystawowe.
5.3. Wystawca może przygotować poczęstunek z produktów z runa leśnego dla uczestników targów
(porcja na 100 osób). Organizator przekaże przedstawicielowi wystawcy kwotę 200,00 zł na jego
organizację w dniu targów. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zaznaczenie tej pozycji na
karcie zgłoszenia na targi.
6. Postanowienia ogólne:
6.1. Wystawca obowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy.
6.2. Na terenie targów obowiązuje zakaz:
a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b) wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,
c) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń p.poż, przejść dla publiczności,
ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.
6.3. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
6.4. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

