Regulamin działalności handlowej
na Zlocie ZHP „GDAŃSK 2018”
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zgłaszania się i uczestniczenia w Zlocie
Związku Harcerstwa Polskiego (dalej jako „Zlot”) w charakterze Sprzedawców, na terenie Rynku Zlotu
w obrębie terenu Zlotu.
2. Organizatorem Zlotu jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. M. Konopnickiej
6, w imieniu i na rzecz którego działa Komenda Zlotu.
3. Podmioty gospodarcze zwane dalej Sprzedającymi, mogą brać udział w Zlocie po wcześniejszym
zgłoszeniu wniosku swego uczestnictwa w biurze Organizatora i wyrażeniu przez Organizatora zgody
na jego uczestnictwo.
4. Zgłoszenia udziału w Zlocie należy przysyłać do 12 czerwca 2018 r. do godz. 23:59 mailem
(hq@gdansk2018.zhp.pl). Zgłoszenie powinno zawierać:
a. dokładnie i czytelnie wypełniony wniosek o zgodę na prowadzenie działalności
handlowej na Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku (wniosek dostępny jest na
stronie internetowej Organizatora pod adresem: gdansk2018.zhp.pl);
b. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na uczestniczenie w Zlocie bez
podawania przyczyn. Zainteresowany zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną, na adres
wskazany we wniosku.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Organizatora, Sprzedający otrzyma w zwrotnym
potwierdzeniu otrzymania wniosku numer konta i informacje niezbędne do wykonania opłaty za
wynajęty punkt sprzedażowy (stoisko Sprzedającego). Wpłaty należy dokonać do dnia 15 lipca 2018
r. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji stoiska.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca na stoisko Sprzedającego.
8. Miejsce przeznaczone na sprzedaż (stoisko Sprzedającego), to plac o powierzchni przydzielonej
przez Organizatora na wniosek Sprzedającego.
9. Opłata za jedno stoisko wynosi:
a. 100 zł netto + VAT za dzień za stoisko o powierzchni do 10 m2,
b. 10 zł netto + VAT za dzień za każdy dodatkowy m2,
c. oraz ryczałt za zużycie energii elektrycznej i wody uzależniony od rodzaju prowadzonej
działalności zadeklarowanej we wniosku.
10. Sprzedający, po uprzednim poinformowaniu przez Organizatora o terminie odbioru stoiska, odbierze
wyznaczone przez Organizatora miejsce 6 sierpnia 2018 r. w przedziale czasowym 09:00-12:00.
11. Sprzedający na miejscu otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności, identyfikator oraz
przepustkę wjazdową.
12. Sprzedający przed odbiorem stoiska uiszcza kaucję zwrotną na wypadek nieuprzątnięcia
zajmowanego stoiska, w wysokości 500 zł, która zwracana będzie przy odbiorze stoiska
Sprzedającego za okazaniem druku potwierdzającego wpłatę kaucji. Brak okazania druku powoduje
niezwrócenie kaucji.
13. Sprzedaż na pasażu handlowym może być prowadzona tylko w dniach od 06 sierpnia 2018 r. do 16
sierpnia 2018 r. w godzinach 12:00-00:00.
14. Organizator zapewni na terenie Rynku Zlotu: oświetlenie techniczne, dostęp do toalet i umywalek,
dostęp do przyłącza wody i energii elektrycznej z wydzielonymi licznikami, identyfikator i przepustkę
dla samochodu uprawniającą do wjazdu na teren Zlotu w wyznaczonych godzinach. Sprzedający z
kolei zobowiązany jest do zgłoszenia faktu prowadzenia stoiska handlowego wszelkich służbom,
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strażom i inspekcjom, którym jest to zgłoszenie wymagane z mocy prawa oraz dopełnienia wszelkich
wymaganym prawem formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w miejscu
Zlotu.
15. Liczba wjazdów i wyjazdów po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych powinna być ograniczona
do niezbędnego minimum. W czasie trwania Zlotu Sprzedawcę obowiązuje całkowity i bezwzględny
zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz opuszczania nimi terenu Zlotu w godz. 06:00 –
23:00. Wjazd na teren Zlotu możliwy jest wyłącznie za okazaniem przepustki wjazdowej.
16. Po zakończeniu Zlotu (najpóźniej 17 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00) Sprzedający zobowiązany jest
do posprzątania terenu swojej działalności i opuszczenia terenu Rynku Zlotu.
17. Odbiór stoiska Sprzedającego oraz posprzątanego terenu po prowadzonej działalności handlowej
odbędzie się 17 sierpnia 2018 r. w przedziale czasowym 10:00 – 12:00.
18. Sprzedający nie ma prawa udostępnić pod jakimkolwiek tytułem wyznaczonego dla niego stoiska
komukolwiek bez uprzedniej zgody Organizatora udzielonej w formie pisemnej pod warunkiem
nieważności.
19. Wszelkie akcje promocyjno-reklamowe (np. bilbordy, ulotki) wymagają pisemnej zgody Organizatora
i mogą być prowadzone wyłącznie za jego pośrednictwem, przy zachowaniu zgodności z
Wytycznymi marketingowymi Zlotu.
20. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących norm bezpieczeństwa w miejscu
prowadzenia swojej działalności, w szczególności przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych
oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
21. Stoisko Sprzedającego musi być wyraźnie oznakowane w sposób uzgodniony z Organizatorem.
22. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić służbom oczyszczania dojazd do postawionych na terenie
Rynku Zlotu toalet. Zabronione jest zastawianie przez Sprzedającego dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych, tarasowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych.
23. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania,
sprzedawania i stosowania wszelkich substancji psychoaktywnych i psychotropowych (w tym w
szczególności spożywania alkoholu).
24. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania,
sprzedawania i stosowania wszelkich używek (w tym wszelkich środków zawierających substancje
psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę z dnia
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli tzw. „dopalaczy”), gadżetów do palenia środków
tytoniowych i odurzających.
25. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu rozpowszechniania i
sprzedawania towarów oznakowanych zastrzeżonymi znakami towarowymi w sposób naruszający
prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek podmiotu (podróbki innych firm).
26. W przypadku znalezienia przez służby porządkowe lub przedstawicieli Organizatora na stoisku
Sprzedającego jakichkolwiek przedmiotów lub artykułów wymienionych w pkt. 23-25 Regulaminu,
stoisko zostanie zamknięte bez prawa do zwrotu opłaty za stoisko, o której mowa w pkt. 9 Regulaminu
oraz kaucji zwrotnej, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu. Sprzedający nie ma prawa do prowadzenia
działalności na stoisku od momentu wykrycia przedmiotów lub artykułów wymienionych w pkt. 23-25
Regulaminu.
27. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich poleceń służb porządkowych i
informacyjnych Organizatora.
28. W trakcie trwania Zlotu obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania na stoiskach handlowych lub w
ich pobliżu.
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29. Sprzedający lub pracownik (osoba świadcząca usługi na rzecz) Sprzedającego na stoisku handlowym
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków zostanie usunięty przez Organizatora z
terenu Zlotu.
30. Jeżeli Sprzedający w sposób rażący naruszy Regulamin lub inny obowiązujący na Zlocie regulamin
(w tym w szczególności pkt. 23-25) - zostanie natychmiast usunięty z terenu Zlotu, bez prawa
zgłaszania do Organizatora roszczeń z tytułu poniesionych kosztów. Sprzedającemu nie przysługuje
prawo odwołania się od takiej decyzji Organizatora - decyzja jest ostateczna.
31. Podmiot, który nie zgłosił swojego udziału w Zlocie lub taki, który nie otrzymał zgody na udział w Zlocie
prowadzący na terenie Zlotu działalność handlową, będzie traktowany jak osoba zakłócająca
porządek.
32. Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej wydane przez Organizatora oraz identyfikator i
przepustkę wjazdową, należy umieścić w widocznym miejscu na stoisku i okazywać na wezwanie służb
porządkowych Organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do
odwołania, częściowego zamknięcia lub skrócenia Zlotu. W takich przypadkach Sprzedającemu nie
przysługuje prawo do odszkodowania.
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Sprzedających,
spowodowane przez osoby trzecie, spowodowane siłą wyższą lub powstałe z przyczyn leżących po
stronie poszkodowanego w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Zlotu.
35. Sprzedający mogą we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny
koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Zlotu zarówno na okres trwania
Zlotu, jak i na okres montażu i demontażu stoiska.
36. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu.
37. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Sprzedającymi rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.

KOMENDANT ZLOTU
(-) hm. Karol Gzyl
Gdańsk, 31 maja 2018 r.
Wersja: 1.2 (2018-05-31)
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