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Regulamin Targów Staroci
organizowanych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

w dniach IŻ i 13 sierpniaŻOt7 r.

1.

$ 1.

organizatorem Targów Staroci jest Muzeum Zięmi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4,

tęI.l4867-35-70,'74867-38-95, fax.74 865-96-65, e-mail: sekrqtariat('omuzeu_m.klodzko.pl

Biuro organizacyjne Targów Staroci znajduje się w siędzibię Muzeum Zięmi Kłodzkiej
i jest czynne w godz. 7.00 - 17.00.

3. Targi Staroci odbywają się co roku w ostatni

w sierpniu podczas Dni TwierdzY.
węekend maja w ramach Dni Kłodzka oraz

4. Tęren imprezy obejmuje dziedziniec muzealny, ulicę
(od strony Rynku) ulicy Armii Krajowej.

Wojska Polskiego oraz lewy pas ruchu

$2.

1. IJdział w Targach Staroci jest płatny.
Ż. Wysokośó opłaty uzalęŻniona jest od więlkości zajmowanej powierzchni i wynosi 15 zł

zazajęcie powierzchni do 2 m2 za jeden dziefi.
3. Zajęciewiększej powierzchni powoduje wzrost opłaty o wielokrotności ww. kwoty.

4. opłaty za stoiska kazdego dnia pobiera osoba upowazniorLaprzęZ organizatora, legitymująca się

stosownym dokumentem.
5. Wystawóa zajm4ąc stanowisko handlowe zobowiązuje się do dokonania opłaty za lóział

w Targach Staroci zakuiLdy dzięfttrwania imprezy.

$3.

organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i elementy stoisk, nie chroni ich przed

zniszczęttiem lub vtratą. Wystawcy sami zapewniają bezpieczeństwo stoisk oraz vbezpiecza1ą

się we własnym zakresie i na własny koszt.
Pódczas targow Staroci Wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem

przewodnim imprezy. W innym przypadku mogą utraciÓ zajęte stoisko.

organizator nię odpowiad a za źródłapochodzenia sprzedawanych przęz Wystawców towarów.

Zabraniasię Wystawcom zastawiania wyjŚó z budynków i lokali handlowych.

Wystawcy zobowiązani Są do zachowania porządku na zajmowanych stoiskach oraz

up orz ądkow ani a tęrenu p o z akońc zerliv impr ezy .

Wystawcy zobowiązani są do usunięcia lub pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód

powstĄch z ich winy.

$4.

Wystawca, który uczestniczy w Targach Starocio poprzez zaięcie powierzchni handlowej'

akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
wy'tu*óu akceptuje i przyjńuję do wiadomoŚci, że w związku ze zgłoszeniem swojego

uczęstnictwa w ru.guit' Staroci wyraŻa zgodę na gromadzenie przez otganizatora

udostępnionych p o dc zas zgŁoszenia danych os ob owych'

MUZFUM ZIEMI KŁoDZKIEJ
W KŁoDZKU

57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel.74 867 35 70, fax 74 865 96 65
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