Tarnów, 17 maja 2019 r.

Regulamin wynajęcia miejsca na stanowiska handlowe
podczas imprezy plenerowej
Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”

Muzeum Okręgowe w Tarnowie umożliwia wynajęcie miejsca na prowadzenie działalności handlowej podczas
imprezy plenerowej Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”, która odbędzie się dnia 30
czerwca 2019 r. na terenie otaczającym Zamek w Dębnie (Dębno, powiat brzeski, województwo
małopolskie).
1. Rezerwacja miejsc handlowych następuje po wysłaniu zgłoszenia do Muzeum Okręgowego
w Tarnowie na adres p.marczynski@muzeum.tarnow.pl i akceptacji rezerwacji przez pracownika
Muzeum Okręgowego w Tarnowie (rezerwacja miejsc następować będzie według kolejności
zgłoszeń. Ilość zaakceptowanych zgłoszeń będzie ograniczona i zależna od łącznego metrażu
poszczególnych stoisk).
Zgłoszenie powinno zawierać:
 długość, szerokość stanowiska ,charakter prowadzonej działalności;
 wymaganą moc urządzeń planowanych do wykorzystania na stanowisku (w kW);
 dane do umowy: nazwa firmy, adres, NIP, REGON (w wypadku osób fizycznych: imię i nazwisko);
 dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).
2. Miejsca na stanowiska handlowe rozplanowywane będą przez pracownika Muzeum Okręgowego
w Tarnowie zgodnie z planem zamieszczonym na stronie Muzeum.
3. Umiejscowienie stanowiska zostanie wskazane przez pracownika Muzeum Okręgowego w Tarnowie
w dniu realizacji imprezy po przybyciu Najemcy na miejsce.
4. Ostateczne ceny dla poszczególnych stanowisk ustalane będą indywidualnie w oparciu o tabelę
cenową będącą częścią regulaminu.
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5. Większe stanowiska handlowe o powierzchni powyżej 16 m rozpatrywane będą indywidualnie.
6. Miejsca na stanowiska handlowe przyznawane będą po podpisaniu umowy pomiędzy Muzeum
Okręgowym w Tarnowie a Najemcą oraz po dokonaniu wpłaty należności za wynajem.

6.1. Wpłat należy dokonać w dniu imprezy, przed jej rozpoczęciem, po przybyciu Najemcy na teren
imprezy.
6.2. Wpłaty przyjmowane będą w gotówce, przez pracownika Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
7. Muzeum Okręgowe w Tarnowie ma prawo do odstąpienia od umowy w wyniku zaistnienia jednej
z poniższych okoliczności:
 odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora;
 braku zapłaty za stoisko;
 prowadzenia działalności niezgodnej ze zgłoszeniem;
 używania większej mocy elektrycznej, niż przedstawiono w zgłoszeniu.
Ceny za wynajęcie miejsca na stanowisko bez prądu:
2
2
2
2
do 1 m
1-3 m
3-5 m
5-8 m
80 zł
100-150 zł
150-250 zł
250-400 zł

2

8-12 m
400-600 zł

Dodatkowo opłata za stanowisko z punktem odbioru prądu:
do 1kW
1kW-2kW
2kW-4kW
4kW-6kW
25 zł
25-50 zł
50-100 zł
100-150 zł

2

12-16 m
600-800 zł

powyżej 16 m
Do ustalenia

2

powyżej 6kW
do ustalenia

Dodatkowo za umożliwienie parkowania samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T na
terenie stoisk handlowych podczas trwania imprezy opłata wyniesie 100 zł. (Ilość miejsc parkowania
samochodu jest ograniczona. Możliwość parkowania samochodu ustalana będzie indywidualnie przez
pracownika Muzeum - uzależniona jest m.in. od umiejscowienia stoiska, jego charakteru oraz ilości
wolnego miejsca).

Plan umiejscowienia stoisk handlowych podczas imprezy
Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”
w Dębnie, w dn. 30 czerwca 2019 r.
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