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Regulamin Festiwalu stanowi warunki umowy najmu stoiska 
wystawienniczego, bądź powierzchni wystawienniczej. Zgłoszenie udziału w 
Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną dodatkowe zasady 

bezpieczeństwa zawarte zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do „Regulaminu” 
 
1.Podstawą oficjalnego przyjęcia zgłoszenia udziału jest nadesłanie 
podpisanej karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty w wysokości 50% należności 
za poz. 1-7 (karty zgłoszenia) w terminie do dnia 16.10.2020 r. Pozostałe 50% 
należności należy wpłacić nie później niż do 06.11.2020 r. 
 
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY STOISKA ZABUDOWANE LUB ZABUDOWANE WG 
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOKONANIA WPŁATY 
W WYSOKOŚCI  50% NALEŻNOŚCI W TERMINIE 7 DNI OD ZŁOŻENIA 
ZAMÓWIENIA 
 
2. Organizatorzy potwierdzą przyjęcie zgłoszenia udziału oraz lokalizacji stoiska do 
dnia 30.10.2020 r. Potwierdzenie stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w Festiwalu 
pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem. 
 
3. Warunkiem uczestnictwa i otrzymania służbowej karty wstępu na Festiwal 
jest całkowite uregulowanie płatności za stoisko najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia imprezy - w dniu 06.11.2020 r. 
 

4. Wpłaty należy dokonać na konto Marvel Sp. z o.o 
nr 69 1020 3352 0000 1702 0192 3465 Bank PKO BP  
lub gotówką w kasie Marvel Sp. z o.o. Al. Śmigłego Rydza 22 
Uczestnik jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia dokonania wpłaty pełnej 
sumy za uczestnictwo w Festiwalu w celu okazania go podczas odbioru stoiska 
przed imprezą. 
 
5. Na stoisku mogą być prezentowane wyłącznie artykuły określone w zgłoszeniu - 
umowie. 
 
6. Uczestnik biorący udział w Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
zawartych w Regulaminie pod rygorem wykluczenia z imprezy. 
 
7. Uczestnik jest zobowiązany uzgodnić z Marvel Sp. z o.o, al. Śmigłego Rydza 22, 
Łódź tel. (42) 642 34 44 w.10, fax (42) 674 35 27 projekt stoiska do dnia 30.10.2020 
r. W przypadku braku takiego uzgodnienia Organizatorzy zabudują stoisko w wersji 
standardowej podanej w karcie zgłoszenia. W przypadku zmian w zabudowie po 
uzgodnieniu projektu stoiska Uczestnik zostanie obciążony kosztami przebudowy w 
wysokości 50% ceny zabudowy za m2 stoiska. 
 
8. O przyjęciu i przydzieleniu lokalizacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
9. Życzenia Uczestników dotyczące lokalizacji stoiska będą uwzględniane 
przez Organizatorów w miarę posiadanych możliwości. 
 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany pierwotnie przydzielonej 
lokalizacji stoiska. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku prawo do 
odszkodowania ze strony Organizatorów. 
 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone na 
stoisku Uczestnika. 
 
12. Zmiana lokalizacji stoisk możliwa jest wyłącznie za zgodą Marvel Sp. z o.o. 
 
13. Pisemna rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie po 06.10.2020 r. powoduje 
przepadek 50% wpłaty a rezygnacja w terminie krótszym niż na 7 dni przed 
Festiwalem obliguje Uczestnika do wpłacenia na konto Organizatora 100% wartości 
złożonego zamówienia. 
 
14. Uczestnik traci prawo do udziału w imprezie w przypadku niedotrzymania 
warunków niniejszego Regulaminu lub nieuiszczenia w terminie opłat za udział w 
Festiwalu. 
 
15. W stosunku do Uczestnika, który nie uregulował zobowiązań wobec 
Organizatorów i wobec którego toczy się postępowanie likwidacyjne lub 
postępowanie mające na celu zabezpieczenie roszczeń z tytułu jego 
niewypłacalności, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnego 
rozwiązania umowy najmu oraz prawo do zastawu na rzeczach ruchomych 
(eksponatach wystawionych przez Uczestnika), które stanowić będą materialne 
zabezpieczenie zobowiązań wobec Organizatorów. W takim przypadku nie 
przysługuje prawo do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu. 
 
16. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów dokonania naruszeń 
postanowień pkt. 5 Uczestnik zostanie obciążony przez Organizatorów karą 
umowną w wysokości 500,00 PLN. 
 
17. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w 
trakcie przygotowania, trwania i likwidacji ekspozycji. 
 
18. Uczestnik przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za wynajęte stoisko od 
momentu wejścia na stoisko do momentu jego zdania po zakończeniu imprezy, a w 
szczególności za zniszczony sprzęt i wyposażenie w wysokości dwukrotnej jego 
ceny rynkowej lub do zwrotu pełnych kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. 

 
 
Mocowanie eksponatów do ścian stoiska może być dokonywane tylko 
metodami akceptowanymi przez Organizatorów (dotyczy to także wyklejania 
ścian foliami samoprzylepnymi). Żaden przedmiot nie może być wkręcany lub 
przybijany do ścian i stelaża stoiska. Plakaty mogą być umieszczane odpłatnie 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów. Wystawcy, którzy 
nie zastosują się do powyższego, obciążeni zostaną karą porządkową w 
wysokości 100,00 PLN za każdy umieszczony bez zgody organizatorów plakat. 
 
19. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 roku z późniejszymi zmianami, art. 94 ust. 5 mówi: „W przypadku nadawania, 
reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub 
wideogramu, producentowi przysługuje prawo do stosownego 
wynagrodzenia”. STOSOWNĄ OPŁATĘ ZA EMITOWANIE MUZYKI NA SWOIM 
STOISKU PONOSI WYSTAWCA! 

 
20. Wystawca ma obowiązek przestrzegać norm prawa powszechnie 
obowiązującego i postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 
gospodarczym. 
 
21. Organizatorzy zabezpieczają teren Festiwalu w następujących godzinach: 
 
 05.11.2020 od godz. 20.00 do 8.00 dnia następnego  
 06.11.2020 od godz. 19.00 do 9.00 dnia następnego 
 07.11.2020 od godz. 19.00 do 9.00 dnia następnego 
 
22. Zabezpieczenie i otwarcie terenu Festiwalu odbywa się w obecności 
przedstawicieli wszystkich stoisk poprzez codzienne komisyjne plombowanie. 
Nieobecność Uczestnika przy czynnościach otwarcia i zamknięcia zwalnia 
Organizatorów od odpowiedzialności za mienie. 
 
23. Urządzanie stoisk przez Uczestników odbywać się będzie w dniach: 
 
05.11.2020 w godz. 14.00 – 20.00 
06.11.2020 w godz. 8.00 – 10.30. 
 
24. Otwarcie Festiwalu nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 11.00. 
 
25. Godziny otwarcia Festiwalu: 
 
- dla Uczestników 
 
  06.11.2020 w godz. 8.00 – 19.00 
  07.11.2020 w godz. 9.00 – 19.00 
  08.11.2020 w godz. 9.00 – 19.00 
 
- dla Publiczności 
 
  06.11.2020 w godz. 11.00 – 18.00 
  07.11.2020 w godz. 10.00 – 18.00 
  08.11.2020 w godz. 10.00 – 17.00 
 
26. Uczestnik zobowiązany jest zakończyć likwidację stoiska i zdać zajmowaną 
powierzchnię po przywróceniu jej do pierwotnego stanu do godz. 19.00 w dniu 
08.11.2020 r. Jedyną podstawę likwidacji stoiska stanowi dokonanie odbioru przez 
Organizatora. 
 
27. Do wejścia na teren Festiwalu upoważnia Uczestnika służbowa karta wstępu. 
Uczestnikowi przysługują służbowe karty wstępu w ilości: 2 sztuki przy powierzchni 
stoiska do 4 m2 oraz 1 sztuka na każde rozpoczęte kolejne 4 m2 stoiska. 
Dodatkowe służbowe karty wstępu można dokupić w Biurze Festiwalu w cenie 15 zł. 
 
28. W wypadku, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od 
Organizatorów, odpowiedzialność Organizatorów ograniczy się do zwrotu kwot 
wpłaconych przez Uczestnika. 
 
29. Wszelkie reklamacje Uczestników winny być zgłaszane pod adresem 
Organizatorów w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy bądź powstania 
roszczenia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory pomiędzy Uczestnikami 
zagranicznymi a Organizatorami rozpatrywane będą przez właściwy Sąd w Łodzi. 
 
30. Organizatorzy zapewniają wykonanie i rozpowszechnienie Gazety Festiwalowej. 
 
31. Uczestnikowi jak i osobom, za które ponosi on odpowiedzialność nie wolno 
zarówno w obrębie stoiska, jak i na terenach targowych rozpowszechniać w 
jakikolwiek sposób wydawnictw prasowych oraz informacji o imprezach 
konkurencyjnych w stosunku do Łódzkiego Festiwalu Zdrowia, Wróżb i 
Niezwykłości. Za imprezy konkurencyjne przyjmuje się imprezy o takim samym lub 
podobnym profilu. 
 
32. Organizatorzy informują o możliwości korzystania odpłatnie z parkingu 
strzeżonego zlokalizowanego na terenie Hali Expo-Łódź. 
 
33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby 
uczestniczące w imprezie bądź za uszkodzenia rzeczy podczas imprezy, nie 
zawinione przez Organizatorów. 
 
34. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - 
COVID19   

 

Celem wdrażanych procedur jest: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia wszystkich uczestników targów oraz 
pracowników obsługujących wydarzenia. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia 
uczestników, pracowników oraz dostawców. 

3. Ograniczenie liczby osób przebywających na 
terenie targów w danym przedziale 
czasowym. 

4. Kompleksowe działanie dostosowane do 
etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

 

 

TERENY WYSTAWIENNICZE 

1. Zmiana sposobu organizacji przestrzeni 
wystawienniczych poprzez poszerzenie 
ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami 
wystawienniczymi do szerokości minimum 3 
metrów. 
 

2. Dostosowanie liczby uczestników do 
obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie 
więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni 
dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem 
obsługi. 
 

3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, 
przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą 
osobę przebywającą w przestrzeni 
wystawienniczej – zarówno przez Klientów jak 
i WYSTAWCÓW. Rekomendujemy także 
noszenie rękawiczek ochronnych. 
 

4. WYSTAWCY mają obowiązek zapewnienia na 
stoiskach stosownych środków ochrony 
osobistej dla swojego personelu oraz środków 
dezynfekujących dla Klientów. 

 
5. WYSTAWCY świadczący usługi na stoiskach, 

zobowiązani są do dezynfekowania miejsca 
świadczenia usług po każdym Kliencie. 

 
6. WYSTAWCY w obrębie swojego stoiska 

zobowiązani są do pilnowania aby ich Klienci 
mieli zasłonięte usta i nos. Jeśli Klienci nie 
dostosują się do uwag i próśb, WYSTAWCA 
powinien poprosić Klientów o opuszczenie 
stoiska i zgłoszenie zaistniałej sytuacji do 
Organizatora Targów.  

 
 
 

7. WYSTAWCY mogą obsługiwać tylko jednego 
Klienta jednocześnie. 

 
8. ZAKAZ roznoszenia i rozdawania ulotek i 

takich działań na terenie obiektów 
wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać 
tworzeniu się skupisk ludzi. 

 
9. WYSTAWCY świadczący usługi 

gastronomiczne mają obowiązek 
przygotowania sposobu funkcjonowania 
przestrzeni gastronomicznych zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa. 

 
10. W przypadku wystąpienia u pracownika 

wykonującego swoje zadania na stoisku 
niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać 
transportem indywidualnym do domu. Należy 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować 
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
Pracownik powinien oczekiwać na transport w 
wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 
możliwe czasowe odizolowanie go od innych 
osób (Organizator zapewni pokój izolacyjny). 
 

 


