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Miejsca wystawowe – regulamin rezerwacji.
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1. Wystawca, który chce zarezerwować miejsca na następny ,
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól ankiety otrzymanej wraz z kartą
wjazdową - w szczególności podać numery miejsc, o które wnioskuje i do przekazania
ankiety organizatorom w biurze giełdy w dniu jej trwania lub do jej odesłania w terminie 7
dni po jej zakończeniu na adres organizatora podany na www.oldtimerbazar.pl. Jeżeli
wnioskowane miejsca nie są już przypisane innemu Wystawcy, wówczas rezerwacja zostaje
przyjęta.   

2. Wystawca zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji przypisanych miejsc
i wniesienia za nie opłaty zgodnie z cennikiem najpóźniej na 7 dni przed terminem
giełdy. Nie potwierdzenie rezerwacji przypisanych miejsc lub nie wniesienie opłaty w tym
terminie skutkuje ich utratą. Potwierdzać rezerwacje można wyłącznie: telefonicznie,
sms’owo lub pocztą elektroniczną. Wpłat można dokonywać przelewem na konto podane
na stronie www.oldtimerbazar.pl lub w kasie organizatora. Wniesiona opłata nie podlega
zwrotowi w żadnym przypadku, w szczególności nie uprawnia do jej zwrotu nie
uczestniczenie w giełdzie.

3. Po otrzymaniu 100% wpłaty za miejsca organizator przesyła Wystawcy komplet
dokumentów: kartę wjazdową, naklejkę na szybę z numerem miejsca, ankietę
do wypełnienia, paragon fiskalny lub fakturę w zależności od ustaleń.

4. Wystawca ma prawo wnioskować o zwiększenie ilości przypisanych miejsc lub wnosić
o zmianę ich lokalizacji wpisując prośbę w ankiecie. W takim przypadku organizator nie
jest zobligowany do bezwzględnego wprowadzenia zmian, lecz w ramach pojawiających się
możliwości przesuwa Wystawców starając się spełnić prośbę Wystawcy.

5. Rezerwacja przypisanego miejsca zostaje trwale anulowana, w następujących
przypadkach:
-gdy Wystawca potwierdzi rezerwację przypisanych miejsc jednak nie wniesie za nie

opłaty zgodnej z cennikiem najpóźniej na 7 dni przed terminem giełdy,
-gdy Wystawca rezerwował więcej miejsc niż opłacił,
-gdy Wystawca, który posiada przypisane miejsce dwukrotnie z rzędu nie przyjedzie

na giełdę, a miejsca nie zostały przez niego opłacone.
-gdy Wystawca nie podporządkowuje się obowiązkowi prowadzenia handlu od godziny

7.oo do 14.oo i opuszcza giełdę wcześniej,
-gdy Wystawca nie stosuje się do obowiązującego regulaminu giełdy.
W przypadku anulowania rezerwacji Wystawca może się o nią ponownie ubiegać jednak bez
jakichkolwiek preferencji, wyłącznie na zasadach ogólnych.

6. Organizator ma prawo bez powiadamiania Wystawcy dokonać przesunięcia
przypisanego miejsca jednak nie więcej niż o dziesięć miejsc. Przesunięcia dokonywane są
w celu poprawienia organizacji giełdy i spełnienia oczekiwań Wystawców powiększających
wielkość swoich ekspozycji.

7. Organizator ma prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie rezerwacji.
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R E G U L A M I N

Giełdy Wrocław
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Wstęp na teren Giełdy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu. Powtórne
wejście na giełdę w dniu jej trwania wył ącznie

za okazaniem stempla okolicznościowego na dłoni.
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W czasie trwania imprezy na terenie Giełdy obowiązuje zakaz spożywania
napojów o zawartości alkoholu powyżej 7%.

3
Na terenie Giełdy pojazdy mogą poruszać się wyłącznie

po wyznaczonych w tym celu pasach ruchu. Obowiązuje zakaz parkowania
pojazdów poza obrębem miejsca wykupionego.

4
W godzinach otwarcia Giełdy dla publiczności obowiązuje bezwzględny zakaz

jazdy pojazdami.
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Sprzedaż towarów i sprzętu może odbywać się tylko na wyznaczonych dla tego
celu stanowiskach po uprzednim uiszczeniu opłaty /zgodnie z obowiązującym

cennikiem/.
Na jednym stanowisku może parkować tylko jeden pojazd
lub pojazd z przyczepą. Opłata za stanowisko upoważnia

do wstępu dwóch osób.
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Zabroniona jest prowadzenie sprzedaży na terenie parkingu.
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Na teren Giełdy nie wolno wnosić lub wwozić sprzętu, materiałów
i urządzeń , które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia

i zdrowia osób przebywających na terenie Giełdy lub naruszałyby zasady
bezpieczeństwa określone w niniejszym regulaminie.

8
Osoby przebywające na terenie Giełdy zobowiązane są podporządkować się

wszelkim poleceniom służb porządkowych
i służby ochrony.

9
Zabrania się prowadzenia sprzedaży art. spożywczych i alkoholu bez pisemnej

zgody Organizatora.
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