
Regulamin uczestnictwa w XXX Festiwalu Kwiatów i Sztuki - Książ 2018 

(30.04 – 03.05.2018 r.) – strefa gastronomiczna 

1. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami składania ofert na wynajem powierzchni z wyłącznością 

gastronomiczną i wyłącznością na sprzedaż piwa zawartymi w załączniku 1b do karty zgłoszenia. 

2. Przygotowanie powierzchni jest możliwe w dniach 29 kwietnia 2018 r. (w godz. 10:00 – 18:00) oraz 

30.04.2018 r. (w godz. 6:00 – 9:00). 

3. W okresie od 30.04 do 03.05.2018 r. obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach 

dojazdowych oraz na terenie przedzamcza (drogi wewnętrzne, parkingi na przedzamczu, podjazdy, itd.). 

Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela. Oferent, który 

zarezerwował i opłacił powierzchnię otrzyma darmowy bilet parkingowy na terenie parkingu przy 

Stadninie lub na Parkingu Głównym. 

4. Opłata za powierzchnię jest opłata stałą (za cały okres trwania imprezy) i nie ulega obniżeniu w przypadku 

niepełnego wykorzystania przez Oferenta tejże powierzchni, bądź czasu wykorzystania powierzchni. 

5. Oferent jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w obrębie zarezerwowanej powierzchni 

oraz opróżnianie pojemników na śmieci do kontenerów (worki na śmieci i odpady we własnym zakresie, 

wywóz kontenerów po stronie Organizatora). 

6. Dojazd do stoisk (uzupełnienie towaru) wyłącznie w godzinach rannych do godz. 9:00 (wszystkie pojazdy 

muszą opuścić teren festiwalu przed godz. 10:00). Wieczorem - po godz. 20:00 każdego dnia festiwalu. 

7. Na terenie Przedzamcza (strefy III, IV, V) Oferenci zobligowani są do uiszczania dodatkowej, codziennej 

opłaty targowej pobieranej przez przedstawiciela Urzędu Miasta - zgodnie z obowiązującym cennikiem 

(prawo lokalne). 

8. Wszystkie strefy monitorowane będą przez agencję ochrony mienia w dniach 30.04-03.05.2018 roku. 

9. Każdy Oferent zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w przygotowywaniu oraz 

użytkowaniu swojego stoiska z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, w którym jest ono ulokowane oraz 

do pokrycia wszystkich strat w mieniu Organizatora udostępnionym Oferentowi w ramach 

wynajmowanego stoiska. 

10. Oferent bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i przejmuje ja również za swoich 

pracowników oraz za ich roszczenia związane ze zdarzeniami, które będą miały miejsce w czasie trwania 

festiwalu oraz zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od roszczeń tychże osób i pokrycia wszelkich 

kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Organizator w celu ochrony swoich praw. Powyższe nie 

dotyczy roszczeń wynikających ze zdarzeń zawinionych przez Organizatora. 

11. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody i roszczenia osób trzecich, jakie powstały 

w bezpośrednim lub pośrednim związku z usługami świadczonymi przez Oferenta w trakcie trwania 

festiwalu oraz zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od roszczeń tychże osób i pokrycia wszelkich 

kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Organizator w celu ochrony swoich praw. Powyższe nie 

dotyczy roszczeń wynikających ze zdarzeń zawinionych przez Organizatora. 

12. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą 

w Wałbrzychu danych osobowych podanych przez niego w Karcie Zgłoszeniowej w celach związanych 

z realizacją usług dostępnych w ramach wynajmu powierzchni. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku braku takiego odwołania, 

przez okres  5 lat. 

 
...................................................... 

Oświadczam, że przeczytałem/am, rozumiem i akceptuję powyższy regulamin 

(podpis i pieczątka oferenta) 


