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VII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL TAJEMNIC 

  

Zapraszamy do uczestnictwa w „VII Dolnośląskim Festiwalu Tajemnic” w dniach 
10-11.08.2019 r., najpopularniejszym wydarzeniu kulturalno – rozrywkowym w regionie. 
Poprzednie edycje okazały się spektakularnym sukcesem. W ciągu dwóch  dni trwania 
festiwalu łączna liczba odwiedzających wynosiła ok 15 - 18 tysięcy turystów. Dzięki temu 
Dolnośląski Festiwal Tajemnic urósł do rangi największej imprezy w województwie i jednej 
z najważniejszych w Polsce. 

 

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW 

 
Stoiska - WNĘTRZA ZAMKOWE – Liczba miejsc wystawienniczych jest 
ograniczona. Osoby chcące ulokować stoisko we wnętrzach zamkowych są 
zobligowane do załączenia jego prezentacji zdjęciowej (wraz z asortymentem). 
Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania (wskazania) lokalizacji stoiska lub 
do całkowitej odmowy przyjęcia zgłoszenia. Rozmiar jednego stoiska handlowego to 
ok. 3,2 m szerokości x 1,5 m głębokości. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej 
lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk. Jeśli do 
stworzenia ekspozycji wystawca potrzebuje stołów organizatora lub podłączenia do 
prądu prosimy o wyraźne zaznaczenie takiej informacji w karcie zgłoszeniowej 
(maksymalnie 2 stoły o rozmiarach 160 cm x 80 cm). 

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. 
Zostanie ono zweryfikowane przez organizatora (oceniona atrakcyjność oraz 
przełożona na rzeczywiste możliwości realizacyjne i logistyczno-sprzętowe zarówno 
uczestnika, jak i obiektu – Zamku Książ). Organizator ma prawo odmowy przyjęcia 
stoiska. 
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UWAGA: za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora 

 

Rezerwacja stoisk / płatności: 
1) Wystawca wypełnia i przesyła kartę zgłoszeniową, do której należy dołączyć 

prezentację stoiska (fotografie stoiska oraz sprzedawanych towarów) na e-mail: 
festiwal@ksiaz.walbrzych.pl, 

2) Po przyjęciu karty zgłoszeniowej i akceptacji propozycji stoiska Organizator 
wystawi fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać płatności (100% 
wartości z góry). Wystawca otrzyma skan faktury proforma drogą elektroniczną na 
adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej, natomiast papierowy oryginał tejże 
faktury zostanie wysłany pocztą tradycyjną. Termin płatności faktury proforma 
upływa po 7 dniach od jej wystawienia. W przypadku braku wpłaty - rezerwacja 
zostaje automatycznie anulowana. 

3) Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę właściwą potwierdzającą 
rezerwację.  

4) W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji obowiązują następujące warunki: 

 Wniesione przez Wystawcę wpłaty przechodzą na własność Organizatora i nie 
podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówionych usług: 
• w terminie od 35 do 21 dni kalendarzowych przed terminem 10.08.2019 r. 

w wysokości 50% wartości wniesionej wpłaty, 
• w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed terminem 10.08.2019 r.  

w wysokości 100% wartości wniesionej wpłaty. 
 Wniesione przez Wystawcę przedpłaty zostaną zwrócone w 100%, jeżeli rezygnacja 

z usługi zostanie dokonana w czasie dłuższym niż 35 dni kalendarzowe przed 
terminem 10.08.2019 r.  

 Jeżeli rezerwacja stoiska została złożona w terminie krótszym niż 35 dni 
kalendarzowe przed terminem 10.08.2019 r., przedpłaty przechodzą na własność 
Organizatora i nie podlegają zwrotowi w przypadku: 
• rezygnacji w terminie do 21 dni kalendarzowych przed terminem 10.08.2019 r. 

w wysokości 50% wartości wniesionej wpłaty 

CENNIK 

 

Rodzaj stoiska 

 

cena do 30.07.2019 

 

  cena po 30.07.2019 

 

Stoisko handlowe 

WEWNĄTRZ ZAMKU (4,8m2)   

 

500 zł 

 

            700 zł 
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• rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowe przed terminem 
10.08.2019 r. w wysokości 100% wartości wniesionej wpłaty. 
 

Informacje dodatkowe: 

• Przygotowanie ekspozycji jest możliwe w dniu 10 sierpnia 2019 r.  
(w godz. 06:00 – 09:00). 

• Parkingi dla wystawców zlokalizowane są: w parku (Parking Główny P1) oraz na 
terenie Stada Ogierów Książ. Opłaty indywidualne zgodnie z obowiązującymi 
cennikami. 

• Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach 
dojazdowych. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na parking policyjny 
na koszt jego właściciela. 

• Opłata za stoisko jest opłatą stałą (za cały okres trwania imprezy) i nie ulega 
obniżeniu w przypadku niepełnego wykorzystania przez Wystawcę tejże 
powierzchni, bądź czasu wykorzystania wynajmowanego stoiska. 

• Wystawcy posiadający stoisko w Zamku wchodzą do budynku o godzinie 8.00. 
Opuszczają stoiska i ekspozycje po przejściu służb porządkowych po godzinach 
otwarcia obiektu. 

• Dojazd do stoisk (uzupełnienie towaru) wyłącznie w godzinach rannych do 
godziny 8.00.  

• Wnętrza zamkowe monitorowane będą przez agencję ochrony mienia po 
zamknięciu obiektu. 

• Obowiązuje bezwzględny zakaz przyklejania wszelkich materiałów do ścian 
(m.in. reklam, informacji). Wystawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich 
strat  powstałych wskutek swojego działania lub zaniechania swoich oraz osób 
występujących w jego imieniu/zatrudnionych przez niego, a także wszystkich 
strat w mieniu Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wystawcy  w celu 
stworzenia stoiska (w cenach rzeczywistych określonych na dzień powstania 
straty). 

• W przypadku odstępstw od ustaleń zawartych w karcie zgłoszeniowej (wygląd 
stoiska, oferta asortymentowa), Organizator zastrzega sobie prawo do 
natychmiastowego usunięcia wystawcy i jego asortymentu z terenu imprezy bez 
zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej za stoisko oraz zastrzega sobie prawo do 
wynajmu w/w stoiska innemu Wystawcy. 

 

ORGANIZATOR 

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 

tel. +48 74 66 43 829 
www.ksiaz.walbrzych.pl; 

e-mail: festiwal@ksiaz.walbrzych.pl 


