
REGULAMIN ARTJARMARKU ORGANIZOWANEGO W RAMACH

IX ART NAIF FESTIWALU

I
1. ArtJarmark  organizowany  jest  przez  Fundację  Eko-Art  Silesia  w  ramach  IX  Art  Naif 

Festiwalu,  na  terenie  dzielnicy  Katowice-Nikiszowiec  na  Placu  Wyzwolenia  i  ulicy 

Rymarskiej dnia 10 lipca 2016 r. 

2. Zgłoszenia  na  ArtJarmark  przyjmowane  są  wyłącznie  drogą  mailową,  na  adres 

projekty@szybwilson.org, na formularzu dostarczonym przez Organizatora i dostępnym na 

stronie www.artnaiffestiwal.pl.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialność  za  brak  rejestracji  zgłoszenia  wynikły  z 

dostarczenia  go  w inny niż  przewidziany w Regulaminie  sposób (wysyłka  na  zły adres 

mailowy, zgłoszenie telefoniczne itp.).

4. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 lipca 2016 r., Organizator ma prawo do automatycznego 

odrzucenia zgłoszeń nadesłanych po tym terminie.

5. W przypadku  zbyt  dużej  liczby  chętnych  Organizator  dokona  wyboru  wystawców,  nie 

będzie decydować kolejność zgłoszeń.

II

6. Opłata rejestracyjna za udział w ArtJarmarku, w formie darowizny na Fundację Eko-Art 

Silesia, wynosi 40 zł i będzie pobrana od uczestników na miejscu wydarzenia. Prosimy o 

przygotowanie odliczonej kwoty.

7. Artyści  biorący  udział  w  wystawie  IX  Art  Naif  Festiwalu  są  zwolnieni  z  opłaty 

rejestracyjnej.

8. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia sobie wyposażenia stoiska we własnym zakresie.

9. Stoisko  powinno  być  estetyczne.  Organizator  ma  prawo  wykluczyć z  udziału  z 

ArtJarmarku wystawcę prezentującego swoje wyroby bezpośrednio na chodniku, bez stoiska 

czy stolika.

III

10. ArtJarmark rozpoczyna się o godzinie 13.30, a kończy o 18.30. 

11. Rozdzielenie powierzchni wystawowej przewidziane jest od godz. 12.00 do godz. 13.00 

12. W  celu  przydzielenia  miejsca  każdy  wystawca  ma  obowiązek  zgłosić  się  do  biura 



organizacyjnego ArtJarmarku znajdującego się w podcieniach placu Wyzwolenia przy ulicy 

Rymarskiej.

13. Powierzchnię  wystawową  dla  poszczególnych  wystawców  przydziela  jedynie 

Organizator.

14. Od godziny 12:00 będą wyłączone z ruchu ulice Rymarska i Plac Wyzwolenia. Wystawcy 

mogą wjechać na teren ArtJarmarku w celu rozstawienia stoiska, jednak  zobowiązani są 

usunąć samochody niezwłocznie po wyładunku, maksymalnie do godziny 13.00.

15. Wystawcy zobowiązani są do zajęcia miejsca przydzielonego przez Organizatora.

16. W przypadku rozstawienia stoiska przez wystawcę przed godziną 12.00 lub bez konsultacji 

z Organizatorem, Organizator ma prawo nakazanie jego przestawienia w miejsce dla niego 

przewidziane.

17. Demontaż  stoisk  może  rozpocząć  się  najwcześniej  o  godzinie  18.30,  po  zakończeniu 

ArtJarmarku.

18. Ze  względu  na  sprawne  przeprowadzenie  przygotowań  prosimy  o  zastosowanie  się  do 

powyższego Regulaminu. 


	I

