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REGULAMIN
uczestnictwa w I Fes6walu Roślin w CRZ Krzywy Komin

1. Organizatorem Fes1walu jest FUNDACJA OPEN MIND (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą przy
ul. Średzkiej 39 a/4 we Wrocławiu (kod: 54-001). Fundacja jest wyłącznym operatorem/dzierżawcą Centrum Rozwoju
Zawodowego Krzywy Komin (zwanego dalej CRZ Krzywy Komin) mieszczącego się przy ul. Dubois 33-35a we
Wrocławiu (kod: 50-207).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Wystawców podczas Fes1walu Roślin
zaplanowanego na 9 maja 2020 roku w CRZ Krzywy Komin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wydarzenia bez podania przyczyny.
4. Wystawcą mogą być: właściciele kwiaciarni, hodowcy roślin, osoby ﬁzyczne, lokalni twórcy opierający swoje
produkty na roślinach tj. artykuły dekoracyjne, kosmetyki, zioła.
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5. O przyjęciu Waszego zgłoszenia decyduje prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy.
6. Nie rozpatrujemy zgłoszeń, które nie spełniają zawartych w formularzu wymogów: imię i nazwisko, nazwa ﬁrmy, email, telefon, adres www lub/i adres proﬁlu ﬁrmowego w mediach społecznościowych.
7. Koniecznie jest przesłanie wypełnionego formularza wraz załącznikami na adres: biuro@krzywykomin.pl
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8. Załączniki to: trzy zdjęcia produktów w formacie .jpg oraz opcjonalnie logo ﬁrmy w formacie .png / .jpg
!
9. Promujemy wydarzenie wybranymi zdjęciami.

10. Wystawcy mogą przekazać swój wybrany produkt w celach konkursowych na rzecz Organizatora. Organizator
zobowiązuje się do promocji takiego Wystawcy przy organizowanych w ramach targów konkursach (poprzez swoje
media społecznościowe, stronę internetową, a także przekazy medialne).
11. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.
12. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 5 dni poinformujemy o przyjęciu/nieprzyjęciu do grona wystawców.
13. W celu rezerwacji miejsca prosimy wpłacić kaucję w wysokości 80 zł w przeciągu 48h od daty otrzymania
przesłanego przez Organizatora potwierdzenia. Kaucja zostanie zwrócona Wystawcy nie później niż do 5 dni po
zakończeniu Fes1walu Roślin. Przy czym warunkiem zwrotu jest odnotowanie obecności Wystawcy na Fes1walu.
Płatność należy wykonać na r-k:
Fundacja Open Mind
Ul. Średzka 39a /4
54-001 Wrocław
Nr konta: 97 2030 0045 1110 0000 0335 6790
W treści należy wpisać: Wpisowe, Fes6wal Roślin, nazwa Wystawcy
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14. O rezygnacji z udziału w targach prosimy poinformować nie później niż do dwóch tygodni przed wydarzeniem. W
przypadku późniejszej rezygnacji, kaucja nie zostanie zwrócona.
15. Stoisko we wskazanym przez Organizatora miejscu należy rozstawić najpóźniej do godz. 10.00, a zdemontować po
godzinie 18.00. Osoby, które zaczną pakować stoisko przed godziną 18.00 łamią regulamin i nie zostanie im zwrócona
kaucja.
16. Rozkład stoisk zostanie wysłany na 2-4 dni przed wydarzeniem.
17. Mailowe zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne ze zgodą na powyższe warunki.

