REGULAMIN WYSTAWCÓW POLCON 2017

1. Organizatorem Strefy Wystawców XXXII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon
2017, zwanego dalej Polconem 2017, który odbywa się w Lublinie w dniach 24 – 27 sierpnia 2017
roku, jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza, zwana dalej Organizatorem.
2. Pod pojęciem „Wystawca” rozumie się każdy podmiot, które zawarł z Organizatorem umowę
obejmującą wystawienie stoiska na Polconie 2017.
3. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska handlowego lub wystawienniczego w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora w strefie wystawców.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ustawienia własnych stoisk handlowych lub wystawienniczych.
5. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterie wyłącznie po dopełnieniu wszelkich
formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Wystawca może organizować taką loterię wyłącznie
na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec
uczestników Polconu 2017 ani właściwych organów.
6. Wystawca może handlować na swoim stoisku wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności
zgodnie z właściwymi przepisami i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za towar sprzedawany na stoisku Wystawcy. Treści prezentowane na stoisku
Wystawcy nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
7. Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsługę stoiska przez cały czas otwarcia strefy wystawców
dla uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia wystawcy kosztami związanymi z
naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (zabudowa, stoły, krzesła).
8. W przypadku niepodpisania protokołu zdawczego stoiska przed wyjazdem z Polconu 2017,
Wystawca zostanie obciążony karą wysokości 100% kosztów wypożyczenia każdego elementu
wyposażenia stoiska zgodnie z cennikiem stoisk.
9. Wystawcy posiadający stoisko mogą w jego obrębie rozstawiać roll-upy, rozwieszać bannery,
plakaty, kolportować ulotki; poza stoiskiem mogą to robić jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z
Organizatorem.
10. Wszystkie roll-upy, bannery, ulotki i plakaty rozmieszczone poza stoiskiem bez uprzedniego
uzgodnienia tego z Organizatorem zostaną usunięte. Roznoszenie ulotek poza stoiskiem bez
uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem będzie skutkowało usunięciem z terenu Polconu
2017, bez zwrotu kosztów biletu. Wszystkie stoiska niezgłoszone i nieuzgodnione z Organizatorem
zostaną zlikwidowane, a koszty związane z ich usunięciem poniesie właściciel tego stoiska.
11. Posługiwanie się nazwą Polcon 2017 i logo Polconu 2017 na sprzedawanych produktach nie jest
dopuszczalne. Naruszenie tej zasady skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem wystawcy
z terenu Polconu 2017 oraz koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora oraz
skorzystania przez niego z innych uprawnień na podstawie obowiązujących przepisów.
12. Strefę wystawców Organizator zobowiązuje się udostępnić Wystawcom:
23.08.2017 (środa) w godzinach 12.00-21.00;
24.08.2017 (czwartek) w godzinach 7.00-21.00;
25.08.2017 (piątek) w godzinach 9.00-21.30;
26.08.2017 (sobota) w godzinach 9.00-21.30;
27.08.2017 (niedziela) w godzinach 9.00-20.30;
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu udostępnienia powierzchni w strefie
wystawienniczej lub jej dostępności dla uczestników po uprzednim poinformowaniu wystawców

drogą mailową, jeżeli zmiana nastąpi przed rozpoczęciem Polconu 2017 lub poprzez rozwieszenie
ogłoszeń, jeżeli zmiana wystąpi w trakcie trwania Polconu 2017.
14. W trakcie trwania Polconu 2017 strefa wystawców będzie dostępna dla uczestników festiwalu:
24.08.2017 (czwartek) w godzinach …………………;
25.08.2017 (piątek) w godzinach …………………;
26.08.2017 (sobota) w godzinach …………………;
27.08.2017 (niedziela) w godzinach …………………;
15. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia strefy wystawców w godzinach jej zamknięcia.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach
na czas zamknięcia strefy wystawców.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników
Polconu 2017 w obrębie stoisk w trakcie udostępnienia strefy wystawców dla zwiedzających.
18. Akredytacja wystawcy i akredytacja dla obsługi stoiska upoważnia do wjazdu na teren przy strefie
wystawców Polconu 2017 wyłącznie w celu i na czas rozładowania lub załadowania towaru.
19. Organizator nie odpowiada za przesyłki wystawcy przesłane na inny adres korespondencyjny niż
wskazany przez Organizatora. Przesyłki, w tym przesyłki wielkogabarytowe oraz przesyłki na
paletach, należy przesyłać na adres:
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..
20. O przesyłkach kierowanych na powyższy adres należy informować Organizatora drogą mailową.
21. Wszystkie przesyłki, które mają zostać wysłane z powyższego adresu muszą zostać odebrane
przez zamówionych kurierów do godziny 16.00 28.08.2017 r. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za paczki nieodebrane w terminie.
22. Wolontariusze Polconu 2017 nie pomagają wystawcom przy rozstawianiu stoisk, o ile odrębna
umowa wyraźnie nie określa zasad takiej pomocy.

