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§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 Organizatorem imprezy pn. XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”, 

zwanej w niniejszym Regulaminie Imprezą  jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 

Szczecin, zwane dalej w niniejszym regulaminie Organizatorem. 

 Biuro Organizacyjne Imprezy - Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70-483 Szczecin. 

 W imprezie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, instytucje publiczne, oraz podmioty gospodarcze (zaproszone przez 

Organizatora), zwane dalej w niniejszym regulaminie Wystawcą. 

 Impreza odbędzie się 5 czerwca 2016 roku w godzinach 11.00 – 18.00. 

 Miejscem Imprezy jest teren Jasnych Błoni im. Jana Pawła II w Szczecinie ograniczony ulicami: Karola 
Szymanowskiego, Michała Ogińskiego, Stefana Moniuszki, Piotra Skargi.  
 

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Warunkiem udziału w Imprezie jest: 
 przesłanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w wyznaczonym terminie, 
 dokonanie opłaty za udział w Imprezie w terminie, zgodnie z otrzymaną fakturą, 
 zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

 
§ 3. ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy: 
 pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin lub 
 pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl lub 
 dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 10.00 – 17.00. 
2. Za pełne zgłoszenie rozumie się przesłany w terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz dokonanie opłaty w wysokości wynikającej 
ze zgłoszenia i specyfikacji opłat na podstawie faktury otrzymanej od Organizatora. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2016 roku (zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną  
przyjmowane będą do godziny 23.59). 

4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (150), o udziale w Imprezie decyduje kolejność zgłoszeń  
(pod uwagę brana będzie data wpływu zgłoszenia do Biura Organizacyjnego Imprezy). 

 
§ 4. OPŁATY 
 

1. Opłata za udział w Imprezie jest zgodna ze specyfikacją opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Opłata dotyczy wszystkich uczestniczących w Imprezie Wystawców, bez względu na formę prezentacji. 
3. W ramach opłaty Organizator zapewnia:   
 stoisko prezentacyjne w postaci namiotu (pawilon ogrodowy 3/3 m) lub miejsce do ustawienia 

własnego stoiska, 
 stół (1 szt.), krzesła (2 szt.), poczęstunek (kiełbasa z grilla – 5 porcji), 
 dodatkowe wyposażenie stoiska (zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w zgłoszeniu), 
 obsługę i zabezpieczenie Imprezy. 
4. Opłatę za udział w Imprezie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy, na podstawie faktury, 

którą wpłacający otrzyma od Organizatora po złożeniu formularza zgłoszeniowego, zawierającego 
kompletne dane niezbędne do sporządzenia faktury (tj. pełna nazwa Wystawcy, adres, nr NIP).  

5. W tytule przelewu należy podać wyłącznie nr faktury.  
 

mailto:platany@twiks.pl
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6. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach. 
7. Brak wpłaty do dnia 20 maja 2016 roku jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Imprezie. 
8. Wystawca nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić stoiska (całego lub w części) 

innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Imprezie poprzez wspólne 
zgłoszenie. 

9. Wycofanie się Wystawcy z udziału w Imprezie przed 20 maja 2016 roku wymaga formy pisemnej,  
bez konieczności podania przyczyny. 

10. W przypadku wycofania się Wystawcy z udziału w Imprezie w terminie późniejszym niż 20 maja 2016 
roku, bądź nieprzybycia na stoisko w dniu imprezy do godz. 12.00, opłata nie podlega zwrotowi. 
Stoisko zgłoszone a niezagospodarowane do godz. 12.00 podlega likwidacji. 
 

§ 5. ZASADY PRZENTACJI NA STOISKU 
 
1. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawcy 

aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność. W przypadkach naruszeń 
zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek usunięcia lub 
poprawy określonych elementów stoiska. 

2. Wystawcy, którzy chcą zaprezentować swój dorobek w innej formie, tj.: 
 na scenie -  zobowiązani są do umieszczenia tej informacji na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
 poza stoiskiem -  zobowiązani są do umieszczenia tej informacji na formularzu zgłoszeniowym,   

                stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jak również uzgodnienia wszelkich szczegółów    
dotyczących prezentacji z Biurem Organizacyjnym Imprezy. 

3. Wszelkie informacje dotyczące czasu, formy lub miejsca prezentacji, będą uwzględniane w zależności 
od możliwości technicznych, czasowych i zgodnie ze scenariuszem Imprezy opracowanym przez 
Organizatora. 

4. Wszelkie prezentacje i działania Wystawców podczas Imprezy muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa,  zakresem prowadzonej działalności statutowej, nie mogą naruszać bezpieczeństwa 
i dóbr osób trzecich,  oraz powinny być dostosowane do charakteru Imprezy. 

5. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w ramach prowadzonych 
przez siebie działań w trakcie Imprezy. 

6. Na terenie Imprezy w czasie jej trwania niedozwolone jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności 
komercyjnej i handlowej bez pisemnej zgody Organizatora, którą można otrzymać w Biurze 
Organizacyjnym Imprezy przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie. 

7. Wystawca nie może, bez zgody Organizatora zająć większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu. 
8. Wystawca ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich działań w obrębie wynajętej 

powierzchni, o ile nie zakłóca ona działalności innych uczestników Imprezy. 
9. Wystawca ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorowi 5 czerwca 2016 r. 

do godziny 18.00. 
10. Wystawca jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na prezentację naruszającą regulamin 

Imprezy. 
12. Organizator ma prawo odmówić wynajęcia stoiska Wystawcy, którego zgłoszenie uważa za niezgodne 

z głównymi założeniami Imprezy. Wystawca zobowiązuje się do usunięcia tych elementów swojego 
zgłoszenia, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Imprezy.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział Wystawcy w Imprezie bez podawania 
przyczyn. 
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§ 6.  WARUNKI ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE 
 

1. Stoiska przydzielane są przez Biuro Organizacyjne Imprezy i w tej kwestii nie będą uwzględniane żadne 
roszczenia zgłaszane przez Wystawców. 

2. Przekazanie oraz odbiór stoiska odbywa się na stanowisku Biura Organizacyjnego Imprezy, 
ulokowanego w dniu Imprezy na terenie Jasnych Błoni, w godzinach 8.00 – 18.30. 

3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania 
Imprezy z winy Wystawcy. 

4. W razie zaginięcia lub zniszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia, Wystawca zobowiązany jest 
uiścić karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

5. Przekazanie oraz odbiór stoiska odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 
6. Udostępnienie przyłącza energii elektrycznej możliwe jest na wybranych stoiskach prezentacyjnych  

i wymaga dodatkowej opłaty zgodnie ze specyfikacją opłat. Maksymalny pobór mocy na jednym 
stoisku nie może być większy niż 1,2 kW. Przyłącza mogą być zlokalizowane w odległości do 20 m od 
stoiska, a doprowadzenie energii na stoisko leży po stronie Wystawcy. 

7. Korzystanie z energii elektrycznej, mimo braku zgłoszenia na jej zapotrzebowanie skutkuje karą 
pieniężną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). 

8. Wjazd samochodem na teren Imprezy w celu dowiezienia materiałów niezbędnych do organizacji 
stoiska, odbywa się jedynie za okazaniem przepustki (odbiór przepustki w Biurze Organizacyjnym 
Imprezy przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie). Wjazd dotyczy ul. St. Moniuszki, ul. M. Ogińskiego  
i ul. P. Skargi w godzinach 8.00 – 11.00 oraz po godz.18.00. 

9. Wjazd  na alejki platanowe samochodami jest bezwzględnie niedozwolony. 
10. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające 

zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Imprezy, szczególnie: 
 podłączanie i użytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych, 
 wykonywanie prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody przedstawiciela Biura 

Organizacyjnego Imprezy,  
 pozostawianie bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji, 
 używanie urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z przedstawicielem Biura 

Organizacyjnego Imprezy, 
 używanie źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem, 
 wnoszenie na teren Imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających, środków pirotechnicznych 

i innych materiałów niebezpiecznych, 
 stwarzanie zagrożenia pożarowego, m.in. poprzez wykonanie obiektów tymczasowych, instalacji 

 i urządzeń, elementów wystroju i wyposażenia bez uwzględnienia wymagań ochrony p.poż, 
 blokowanie dróg ewakuacyjnych, 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia Wystawców oraz zniszczenia powstałe  

w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz 
innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatora działań mających na 
celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 

12. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawcę, Organizator nie ponosi odpowiedzialności  
i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony 
porzucającej mienie. 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Dzieci w wieku do 12 lat mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie pod opieką osób dorosłych. 
2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania decyzji i poleceń Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług oferowanych w dniu Imprezy. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn od niego niezależnych. 
5. Regulamin, bieżące informacje dotyczące Imprezy oraz wszystkie komunikaty Organizatora dostępne 

są na stronie:  www.platany.org. 
6. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.platany.org/


 Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA OPŁAT ZA UDZIAŁ  

W XV SZCZECIŃSKIM SPOTKANIU  

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

„POD PLATANAMI” 
 

 
 

 
 

 

1. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 
pawilon ogrodowy 3/3 m wraz z 3 ściankami wydanymi 
na prośbę zainteresowanych 

 
 
 
 
 

50,00 zł 

 
stół (200/60 cm) 

 
krzesło (2 szt.) 

 
tabliczka informacyjna z nazwą organizacji (150/30 cm) 

 
talon żywnościowy 5 szt. (uprawniający do odbioru  
w wyznaczonych punktach na terenie Imprezy porcji 
kiełbasy z grilla z dodatkami) 

 

2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 
przyłącze energii elektrycznej (230V/16A) do 1,2 kW 
znajdujące się w odległości do 30 m od stoiska 

 
60,00 zł 

 

 
dodatkowy pawilon 

 
30,00  zł/szt. 

 
dodatkowy stół 

 
20,00 zł/szt. 

 
dodatkowe krzesło 

 
5,00 zł/szt. 

 
dodatkowy talon żywnościowy 

 
8,00 zł/szt. 

 
3. INNE 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 
stoisko prezentacyjne z własnym wyposażeniem 
(udostępnienie miejsca 4/4 m + tabliczka informacyjna  
z nazwą organizacji, talon żywnościowy x 5 szt.) 

 
30,00 zł 

 
 

Opłaty za udział w Imprezie należy dokonać przelewem  
na rachunek bankowy, zgodnie z otrzymaną fakturą  

w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2016 r. 

W tytule przelewu należy podać nr otrzymanej faktury. 

 

Więcej szczegółów na stronie: www.platany.org  

http://www.platany.org/

