
REGULAMIN FESTIWALU KUCHNI JAPOŃSKIEJ 

W PAN OGRODZIE BOTANICZNYM – CZRB W POWSINIE 

27-28 KWIETNIA 2019 ROKU 
 

 
 

§ 1. 

Organizator 

1. Organizatorem Festiwalu jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny 
– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, Warszawa.  

2. W imieniu Organizatora rozstrzygnięcia dotyczące weryfikacji zgłoszeń, przyznawania 
stoiska oraz nadzór nad okresem działalności zgłoszonych stoisk pełnią wyznaczone przez 
Dyrektora Placówki osoby.  

3. Kontakt z Organizatorem:  
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  
02-973 WARSZAWA, ul. Prawdziwka 2  
tel. centrala: 22 648 38 56 w. 262 
p.ptasinski@obpan.pl, tel. 669 253 565 – wnioski o udostępnienie, nadzór i realizacja 
warunków udostępnienia  

 

§ 2. 

Informacje ogólne 

1. Festiwal Kuchni Japońskiej w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie jest imprezą 
wystawienniczo-handlowo-warsztatową dla kucharzy, producentów, rękodzielników, 
rzemieślników oferujących produkty o charakterze upominkowo-gastronomicznym. 

2. Festiwal organizowany jest w dniach 27-28 kwietnia 2019 r. (sobota, niedziela) w godzinach 
9.00-18.00 na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. 

 

§ 3. 

Miejsce udostępniane pod działalność handlowo-usługową 

1. Organizator wyznacza miejsca przeznaczone na terenie placówki do dyspozycji Wystawcy.  
2. Rozstawianie stoisk handlowych przewidziane jest w dniach 27 kwietnia 2019 r. (sobota) 

oraz 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godz. 8.00-9.00. Po przyjeździe na miejsce wydarzenia 
Organizator wskazuje miejsce rozstawienia stoiska.  

3. Demontaż stanowisk handlowych może rozpocząć się z chwilą zakończenia imprezy, 
nie wcześniej niż o godz. 18.00. Wystawcy zobligowani są do opuszczenia terenu Festiwalu 
do godz. 19.00. 



§ 4. 
Sposób i warunki przyjęcia wniosku 

1. Wystawca wyrażający chęć udziału w imprezie zobowiązany jest do przesłania wypełnionej 
Karty Zgłoszenia najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres 
e-mail p.ptasinski@obpan.pl. Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie 
www.ogrod-powsin.pl.  

2. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator, który zastrzega sobie prawo 
do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  

3. Preferowane będą stoiska o charakterze upominkowo-gastronomicznym, 
na których prowadzona będzie sprzedaż m.in. takiego asortymentu, jak potrawy, rękodzieło 
artystyczne, biżuteria, ceramika artystyczna, ozdoby i wyroby charakterystyczne dla Japonii 
oraz inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora. 

4. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia 
i charakter asortymentu. 

5. Udział Wystawcy jest płatny z góry do 19 kwietnia 2019 r. Wysokość opłaty wynosi 
200 zł netto (+ VAT w wysokości 23%) za jeden dzień. Faktura wystawiona będzie 
po zaksięgowaniu prawidłowo opisanej wpłaty, tj. termin i liczba stoisk.  

6. Stanowisko dla Wystawcy ostatecznie wyznacza Operator, zapewniając, zgodnie z deklaracją 
we Wniosku, dostęp do gniazda elektrycznego. Niezbędne jest posiadanie własnych 
przedłużaczy o długości min. 30 m. Dodatkowe elementy dekoracyjne i ekspozycyjne muszą 
zostać zgłoszone we Wniosku. Operator zastrzega możliwość weryfikacji estetyki stoiska 
i sposobu ekspozycji oferty, w przypadku gdy te naruszają jakość ofertowanej usługi 
zwiedzania Ogrodu.  

7. Istnieje możliwość bezpłatnego ustawienia stoiska. Wówczas Wystawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia darmowych warsztatów, konkursu z nagrodami lub prelekcji w dniu 
funkcjonowania stoiska. Warsztaty, konkurs lub prelekcja muszą być związane z działalnością 
Wystawcy. Wystawca jest zobowiązany do przesłania harmonogramu warsztatów, konkursu 
lub prelekcji oraz informacji o przewidzianych nagrodach najpóźniej do 12 kwietnia 2019 r. 
Wszelkie koszty związane z zakupem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
warsztatów, konkursu lub prelekcji oraz nagród ponosi Wystawca. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odmowy bezpłatnego udziału Wystawcy, gdy uzna, że harmonogram 
warsztatów, konkursu lub prelekcji nie spełnia jego oczekiwań. Organizator poinformuje 
Wystawcę o swojej decyzji odnośnie bezpłatnego udziału pisemnie (e-mail) najpóźniej 
do 19 kwietnia 2019 r. 
 

§ 5. 

Działalność stoiska 

1. Stoisko należy przygotować w dniach 27 kwietnia 2019 r. (sobota) oraz 28 kwietnia 2019 r. 
(niedziela) w godz. 8.00-9.00.  

2. Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej 
na stoisku w godzinach trwania Festiwalu, tj. od godz. 9.00 do godz. 18.00. 

3. Zdemontowanie stoiska i opuszczenia terenu możliwe jest w dniach 27 kwietnia 2019 r. 
(sobota) oraz 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godz. 18.00-19.00. 



4. Utrzymanie porządku na stoisku oraz wokół niego oraz uporządkowanie miejsca po sobie 
po zakończeniu działalności w danym dniu jest w obowiązku Wystawcy.  

5. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, 
licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe szkody wynikające na skutek 
jego niewłaściwego działania.  

 

§ 6. 

Wystawcy zabrania się  

1. Prowadzenia działalności na terenie naruszającej dobre obyczaje i godność.  
2. Sprzedaży podróbek produktów oraz wyrobów, na które Wnioskodawca nie posiada licencji.  
3. Na terenie Ogrodu zakazuje się używania otwartego ognia, palenia tytoniu, poruszania się 

samochodami i rowerami.  
4. Zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla zwiedzających, 

ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.  
5. Zakazuje się wnoszenia substancji chemicznych (pożarowo niebezpiecznych).  
 

§ 7. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

1. Asortyment wystawiony na stoisku.  
2. Uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

prowadzonej działalności.  
3. Szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zalaniem wodą, przerwą w dostawie 

lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 
 

§ 8. 
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
poleceń porządkowych obsługi Organizatora.  

 

§ 9. 

W dniu działania stoiska w sprawach organizacyjnych i porządkowych należy 
podporządkować się poleceniom i rozstrzygnięciom Organizatora. 


