
Karta zgłoszenia dla wystawców 
podczas Mistrzostw Polski Zaprzęgami Czterokonnymi,  

Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu, 
Zawodów Krajowych w Powożeniu. 

 
Hipodrom Stada Ogierów Książ 

06 październik 2019 r. 
 

1. Dane osobowe wystawcy (adres, email): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Osoba do kontaktu (nazwisko, telefon): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Charakterystyka stoiska ( wymienid ogólnie produkty): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

4. Wymiary orientacyjne stoiska: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 września 2019r. poprzez przesłanie wypełnionej karty 

zgłoszenia na adres  e-mail: izabela.swierczek@stadoksiaz.pl 

 

 

 

mailto:izabela.swierczek@stadoksiaz.pl


REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 
podczas Mistrzostw Polski Zaprzęgami Czterokonnymi, 

Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu, 
Zawodów Krajowych w Powożeniu. 

06 października 2019 r. 
Hipodrom Stada Ogierów Książ 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Wystawców Mistrzostw Polski Zaprzęgami Czterokonnymi  06 
października 2019 r., zwanego w dalszej części :Mistrzostwami”. 

2. Warunki uczestnictwa w „Mistrzostwach” określają łącznie: niniejszy Regulamin i Karta Zgłoszenia. 
3. W Mistrzostwach mogą brad udział Wystawcy, którzy: prowadzą działalnośd gospodarczą, 

rolnicy, rękodzielnicy, artyści itp. 
4. Informacja o przyjęciu zgłoszenia, po weryfikacji spełnienia warunków, zostanie przekazana telefonicznie 

do dnia 24.09.2019 roku 
5. Organizatorem „Mistrzostw” 

jest Sudecki Ludowy Klub 
Sportowy Książ 
ul. Jeździecka 3 
58-306 Wałbrzych 
e-mail: marketing@stadoksiaz.pl ; izabela.swierczek@stadoksiaz.pl 
strona internetowa 

www.stadoksiaz.pl  

tel. 601 777 573 

 

6. „Mistrzostwa” odbędą się w dniach 4-6 października 2019 roku w Wałbrzychu na terenie 
Hipodromu Stada Ogierów Książ. Wystawcy mają możliwośd prezentacji swoich produktów w dniu 6 
października 2019r. (niedziela). 
 
§2 WARUNKI UDZIAŁU 

1. Warunkiem uczestnictwa w „Mistrzostwach” jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia do 
dnia 20 września 2019 r. 

2. Przesłanie podpisanej Karty Zgłoszenia udziału do Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy i 
podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot ujętych w niniejszym 
Regulaminie. ( Koszt: 20 zł/ cały dzieo 06.10.2019r.) – płatny podczas Mistrzostw w dniu 06.10.2019r. 

3. Wystawca musi posiadad własny namiot i wyposażenie niezbędne do prowadzenia swojej 
działalności.  

4. Organizator określa lokalizację stoiska (miejsca przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeo). 

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI WYSTAWCY 

1. Każdy Wystawca uczestniczący w Mistrzostwach zobowiązany jest do: 
 oznaczenia swojego stanowiska tabliczką informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla 

kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię i nazwisko właściciela lub nazwę firmy, 
              utrzymania porządku i czystości wokół zajętego stołu w trakcie trwania Mistrzostw 

 zapewnienia obsługi stoiska w godzinach trwania „Mistrzostw”. 
 do prezentacji i sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Karcie Zgłoszenia i zaakceptowanego 

przez Organizatora. 
2. do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
3. Wystawcy, którzy prowadzą sprzedaż żywności zobowiązani są do zapewnienia na stoisku warunków 

zgodnych z wymogami sanitarnymi i innymi obowiązującymi przepisami. 
4. NIE DOPUSZCZA SIĘ DO OBROTU: artykułów wymagających uzyskania koncesji, artykułów, których zakaz 

sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów, używanej odzieży i używanego obuwia. 
5. Każdy Wystawca ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich towarów lub usług wyłącznie na 

własnym stoisku, nie zakłócając przy tym spokoju uczestników i publiczności. 
6. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z udziału w „Mistrzostwach” Wystawca jest zobowiązany 

poinformowad Organizatora do dnia 01.10.2019 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Po tym 
terminie Wystawca będzie zobowiązany zapłacid Organizatorowi kwotę 20 zł (słownie: dwudziestu 

mailto:marketing@stadoksiaz.pl
http://www.stadoksiaz.pl/


złotych). Opłatę będzie musiał wznieśd bez względu na to czy dotrze na teren Mistrzostw 
 
 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA: 

1. Organizator przy wyborze Wystawców preferowad będzie wystawców regionalnych  

2. Organizator umożliwia: 
 zaparkowanie samochodu za namiotem Wystawcy lub w pobliżu terenu Mistrzostw w miarę 

posiadanego placu. 

3. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym. 
4. Organizator ma prawo natychmiastowego zamknięcia stoiska i usunięcia Wystawcy bez zwrotu 

kosztów uczestnictwa w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w 
Mistrzostwach, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą, 
prowadzeniem akcji 
ratunkowej lub gaśniczej. 

6. Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakooczeniu „Mistrzostw” bez akceptacji 
      Organizatora uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz         
Organizatora i zostanie zniszczone 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „Mistrzostw” w przypadku zaistnienia 
okoliczności niezależnych od Organizatora - bez odszkodowania. 

8. W przypadku gdyby Mistrzostwa nie odbyły się z przyczyn zależnych od Organizatora jego 
odpowiedzialnośd ogranicza się jedynie do zwrotu opłat udokumentowanych wniesionych przez 
Wystawców. 

9. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 
 

§4 OPŁATY: 

1. Dzierżawa terenu dla wystawców – 20 zł dzieo  

 

 

 

 

 
…..................………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

 
W związku z wejściem w życie nowych zasad o ochronie danych osobowych, niezbędna jest zgoda na przetwarzanie 

Paostwa danych osobowych. UWAGA! Jeśli nie wyrażą Paostwo zgody na przetwarzanie danych celem wysyłania 

zaproszeo, to nie będziemy mogli w przyszłości informowad Paostwa o organizowanych przez SLKS Książ wydarzeniach. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją i zaznaczenie odpowiednich opcji. 

 
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Stado Ogierów Książ. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez Wystawców niniejszego wydarzenia będą przez niego przetwarzane w celu: realizacji 

Mistrzostw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Mistrzostwach. 

Każdy Wystawca Mistrzostw posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wystawcy 

wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Mistrzostw na stronie 

Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących na potrzeby organizacji Mistrzostw oraz zgodnie z celami 

statutowymi Organizatora. 

UWAGA! Zgłoszenie do Mistrzostw  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęd oraz 

zapisów video z Mistrzostw w mediach. Poprzez podanie danych osobowych Wystawca wyraża zgodę na opublikowanie go 

w materiałach  na stronie internetowej Organizatora. Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo 

rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w Regulaminie, przysługuje Organizatorowi.



  


