III Festyn archeologiczny w Mrozach „Kierunek Grodzisko!”
Regulamin
1. Organizatorem III Festynu archeologicznego w Mrozach „Kierunek Grodzisko!” odbywającego się w dniach
6-9 października 2022 r. przy ul. Tartacznej w Mrozach, zwanego dalej Festynem, jest Gminne Centrum Kultury
im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach.
2. 6 i 7 października odbywają się wyłącznie zamknięte pokazy dla grup szkolnych.
8 i 9 października są dniami otwartymi dla wszystkich uczestników.
3. Uczestnictwo w Festynie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnikiem Festynu jest każda
osoba znajdująca się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 354/3 w Mrozach.
4. Teren działki o numerze ewidencyjnym 354/3 w Mrozach zostaje podzielony na 3 oddzielone strefy:
a) strefę kulturalno-handlową obejmującą całą utwardzoną cześć prowadzącą od ulicy Tartacznej
do przystanku tramwaju konnego wraz z przylegającym do niej terenem w kierunku północnym
aż do północnej granicy działki;
b) strefę parkingową;
c) strefę historycznego obozowiska obejmującą pozostałą cześć działki.
5. Strefa kulturalno-handlowa zostaje przeznaczona na organizację:
- występów muzycznych;
- inscenizacji spektaklu „Zdrada Mazowsza”;
- stoisk z rękodziełem, napojami, posiłkami oraz asortymentem związanym z tematyką Festynu;
- stoisk organizatora i partnerów - instytucji i jednostek współpracujących z Organizatorem przy organizacji Festynu.
6. Strefa historycznego obozowiska zostaje przeznaczona na organizację:
- edukacyjnych warsztatów;
- targowiska składającego się ze stanowisk historyczno-rekonstrukcyjnych umożliwiających sprzedaż wyrobów i usług
nawiązujących do okresu średniowiecza;
- tymczasowych miejsc noclegowych w stylizowanych namiotach dla uczestników obozowiska.
7. Uczestnikiem Festynu może być m.in.:
- rekonstruktor zakontraktowany – osoba związana ze stanowiskiem rekonstrukcyjnym lub warsztatem
rzemieślniczym zamówionym przez Organizatora do bezpłatnych pokazów dla grup szkolnych i gości Festynu
lub osoba biorąca udział w inscenizacji spektaklu „Zdrada Mazowsza”,
- rekonstruktor – osoba związana z pozostałymi stanowiskami rekonstrukcyjnymi i warsztatami rzemieślniczymi,
- sprzedawca historyczny - osoba w stroju historycznym sprzedająca wyroby historyczne lub o historycznym
wyglądzie na stoisku stylizowanym na okres średniowiecza,
- handlowiec – osoba sprzedająca wyroby rękodzielnicze bez stylizacji historycznej, napoje i posiłki oraz asortyment
związany z tematyką Festynu,
- pracownik i współpracownik Organizatora i partnera,
- odwiedzający – każdy inny uczestnik Festynu.
8. Każdy uczestnik Festynu jest obowiązany do stosowania się do poleceń pracowników Organizatora oraz służb
porządkowych.
9. Stanowiska rekonstrukcyjne i warsztaty rzemieślnicze rekonstruktorów zakontraktowanych, rekonstruktorów oraz
sprzedawców historycznych umiejscowione w strefie historycznego obozowiska tworzą teren obozowiska.
Rekonstruktorzy zakontraktowani, rekonstruktorzy oraz sprzedawcy historyczni zwani są w dalszej części Regulaminu
uczestnikami obozowiska.
10. Organizacją terenu obozowiska oraz zapisami, ustawieniem stanowisk rekonstrukcyjnych, stanowisk warsztatowych
i stoisk uczestników obozowiska zajmuje się firma Daniel Marciniak Mumin Rzemiosło Historyczne, zwana dalej
Koordynatorem.
11. Koordynator tworzy dla uczestników obozowiska własny regulamin obejmujący m.in. zasady uczestnictwa, zapisów,
ustalania miejsc na stanowiska i stoiska. W przypadku niezgodności zapisów regulaminu Koordynatora z niniejszym
Regulaminem Festynu, ważne są zapisy niniejszego Regulaminu Festynu.
12. Koordynator odpowiada za utrzymanie porządku na terenie obozowiska.
13. Uczestnicy obozowiska, partnerzy i odwiedzający nie ponoszą opłat za uczestnictwo w Festynie.
14. W przypadkach spornych decyzję w sprawie zakwalifikowania osoby sprzedającej jako sprzedawcy historycznego
lub handlowca podejmuje Koordynator w porozumieniu z Organizatorem.
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15. Zgłoszeń na stoiska handlowe należy dokonać pod adresem mailowym: biuro.gckmrozy@gmail.com. Dokonanie
zgłoszenia nie oznacza uzyskania zgody na sprzedaż w czasie Festynu. Wyboru handlowców uprawnionych do
sprzedaży dokona Organizator. Liczba miejsc jest ograniczona.
16. Wygląd stoiska handlowca i rodzaj jego zadaszenia wymaga uzgodnienia z Organizatorem.
17. Organizator nie zapewnia uczestnikom Festynu prądu.
18. Wszyscy handlowcy mogą rozstawiać swoje stoiska tylko w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Teren
na stoiska handlowe zostanie udostępniony w strefie kulturalno-handlowej 8 października 2021 r. od godz. 8.00
do godz. 20.00 oraz 9 października 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00.
19. Dla handlowców dozwolona jest sprzedaż jedynie napojów, posiłków, wyrobów rękodzielniczych oraz asortymentu
związanego z tematyką Festynu.
20. Każdy handlowiec zobowiązany jest do utrzymywania porządku na swoim stoisku i uprzątnięcia terenu po stoisku
po zakończeniu sprzedaży.
21. Opłata za udostępnienie terenu na stoisko handlowe wynosi 30 zł za metr bieżący stoiska. Opłatę należy wnieść
jedynie po uzgodnieniu z Organizatorem możliwości ustawienia stoiska na konto Gminnego Centrum Kultury
w Mrozach o numerze: 69 9227 0004 0000 1560 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział w Mrozach)
najpóźniej do dnia 4 października 2022 r. tytułem: Festyn – stoisko handlowe, z podaniem liczby metrów.
22. W przypadku nieodbycia się Festynu wpłacona opłata za stoisko handlowe zostanie zwrócona do dnia 24 października
2022 r. na konto, z którego została opłacona.
23. Sprzedawców historycznych i handlowców obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest prawnie
zabroniona. Ponadto zabrania się sprzedaży alkoholu, towarów niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym zapachu.
Organizator ma prawo do usunięcia stoiska lub zakazania sprzedaży artykułu, który według Organizatora jest
niezgodny z niniejszym Regulaminem.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary wystawione do sprzedaży przez sprzedawców historycznych
i handlowców, ich źródło pochodzenia, jakość, gwarancje, obowiązek podatkowy wynikający z kupna-sprzedaży oraz
za ewentualne uszkodzenia sprzedawanych towarów w trakcie trwania Festynu.
25. Sprzedawca historyczny i handlowiec dokonuje sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi
całkowitą odpowiedzialność za spełnienie wszelkich obowiązujących wymagań i przepisów sanitarnych,
epidemiologicznych, bhp, przeciwpożarowych związanych z prowadzoną przez siebie sprzedażą, w tym
w szczególności przepisów związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestników Festynu, w tym w szczególności
za ewentualne jego uszkodzenia, zagubienie i kradzież.
27. Uczestnik Festynu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz na bezpłatne wykorzystywanie
nagrań, fotografii i prac plastycznych z wykorzystaniem swojego wizerunku przez Organizatora Festynu
i Koordynatora w celach promocyjnych w publikacjach na stronie internetowej oraz wydawnictwach i materiałach
promocyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
28. Wszyscy uczestnicy Festynu są zobowiązani do przestrzegania wprowadzonych obostrzeń i przepisów związanych
z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19, nawet w przypadku gdy ww. przepisy nie zostaną umieszczone w niniejszym
Regulaminie.
29. 6 i 7 października w godz. 8.00-15.00 cały teren obozowiska jest udostępniony tylko i wyłącznie dla uczestników
obozowiska i grup szkolnych.
8 października teren obozowiska jest udostępniony dla wszystkich uczestników Festynu w godz. 10.00-18.00, a strefa
kulturalno-handlowa w godz. 10.00-20.00.
9 października teren obozowiska oraz strefa kulturalno-handlowa są udostępnione dla wszystkich uczestników
Festynu w godz. 10.00-14.00.
30. Na terenie Festynu obowiązuje zakaz parkowania poza strefą parkingową za wyjątkiem czasu niezbędnego
na wypakowanie i zapakowanie wyposażenia stanowisk i stoisk, które nie może się odbywać w czasie udostępnienia
terenu obozowiska i strefy kulturalno-handlowej grupom szkolnym i wszystkim uczestnikom Festynu.
31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
32. Sprawy sporne i nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator:
Gminne Centrum Kultury w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 22
05-320 Mrozy
Tel. 25-757 44 79
e-mail: biuro.gckmrozy@gmail.com

Koordynator obozowiska:
Daniel Marciniak Mumin Rzemiosło Historyczne
Trojanów 32
05-320 Mrozy
Tel. 603 611 001
e-mail: grodziskomrozy@gmail.com
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