Regulamin stanowi integralną część karty zgłoszenia

REGULAMIN
udziału firm gastronomicznych
w Kujawsko-Pomorskich DNIACH POLA Grubno 2019
15-16 czerwca 2019
I.

Postanowienia ogólne

1.

Świadczący usługi gastronomiczne podczas Dni Pola, zwany dalej Oferentem, oraz KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, zwany dalej Organizatorem,
zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Warunki uczestnictwa w Dniach Pola określają łącznie: regulamin, formularz zgłoszenia oferty usługi
gastronomicznej, dowód opłaty, Kodeks cywilny.

2.
II.

Warunki uczestnictwa w Dniach Pola

1.

Warunkiem świadczenia usług przez Oferenta podczas Dni Pola jest dostarczenie Organizatorowi
w terminie do 24 kwietnia 2019 roku wypełnionego „Zgłoszenia oferty usługi gastronomicznej”,
opatrzonego pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej do zawierania umów. Regulamin i druk
zgłoszenia dostępne są na stronie www.kpodr.pl.
Organizator przydziela stoisko zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie.
Podczas Dni Pola czynne będą 4 stoiska gastronomiczne, w tym jedno Organizatora. Oferent może
ubiegać się o przydział jednego z 3 pozostałych stoisk, o powierzchni około 100 m2 każde.
Oferent powinien wpisać w zgłoszeniu proponowaną cenę oraz potwierdzić wymagany przez
Organizatora zakres usługi gastronomicznej.
Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej. Warunkiem korzystania z przyłącza
energetycznego 230 V jest posiadanie własnego przedłużacza o długości co najmniej 20 m.
Organizator może nie przyjąć zgłoszenia od firmy, która naruszyła regulamin Dni Pola organizowanych
w poprzednich latach.

2.
3.
4.
5.
6.

III. Opłata za stoisko
Minimalna opłata za stoisko gastronomiczne z pełnym asortymentem wynosi 2000 zł netto.
IV. Procedura przydziału stoisk gastronomicznych
1.

2.

3.
4.
5.

Oferent dostarcza Organizatorowi wypełnione „Zgłoszenie oferty usługi gastronomicznej” w terminie
do 24 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Liczy się data
przyjęcia oferty w sekretariacie Oddziału KPODR w Przysieku.
Utworzona zostanie lista rankingowa. O kolejności umieszczenia na liście decyduje suma punktów,
przyznanych Oferentowi przez Organizatora za: cenę, zakres usługi, uczestnictwo w poprzednich
Dniach Pola. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Prawo do 3 stoisk uzyskują 3 firmy, które mają najwyższą pozycję na liście rankingowej.
Rozpatrzenie zgłoszeń nastąpi w terminie do 26 kwietnia 2019 roku. Organizator powiadamia 3 firmy,
które uzyskały najwyższą punktację na liście rankingowej, o nabyciu prawa do stoiska.
Opłatę za udział w Dniach Pola należy po otrzymaniu faktury uiścić w nieprzekraczalnym terminie do
17 maja 2019 roku włącznie – przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005, bądź gotówką
w kasie Ośrodka.
W przypadku przelewu liczy się data wpływu środków finansowych na konto KPODR. Brak zapłaty za
stoisko w terminie określonym w regulaminie skutkuje wykluczeniem z Dni Pola.

6.

W przypadku, gdy Oferent nabędzie prawo do stoiska, a nie dokona zapłaty w wyżej określonym
terminie, stoisko zostanie przydzielone kolejnej firmie z listy rankingowej.
Kryteria punktacji stoisk gastronomicznych
1) Cena zaproponowana przez Oferenta (minimalną cenę podano w punkcie III)
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 40.
Sposób obliczania punktów uzyskanych z powyższego kryterium:
Cp
Pc = ---------- x 40
Cmax
Pc – liczba uzyskanych punktów
Cp – cena proponowana przez Oferenta
Cmax – najwyższa proponowana cena

2) Zakres usługi deklarowany przez Oferenta
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 30:
– ciepłe posiłki
– 6
– 6
– napoje ciepłe i zimne
– piwo
– 6
– 6
– lody
– zadaszona powierzchnia dla konsumentów (np. daszek, parasole) 30 m2 lub więcej – 6
3) Uczestnictwo w poprzednich Dniach Pola
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 30:
– 2 razy
– 10
– 4 razy
– 20
– 6 razy i więcej
– 30
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów, o kolejności
umieszczenia na liście rankingowej decyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
V. Sprawy organizacyjne
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola odbywają się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku, na terenie
wystawowym w Grubnie koło Chełmna, zlokalizowanym w Prywatnym Gospodarstwie Rolnym
Janiny Madej, Zakład Grubno 64, gmina Stolno.
Godziny otwarcia wystawy: 1000-1700.
Uroczyste otwarcie Dni Pola z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 15 czerwca, o godz. 1100.
Organizator udostępnia tereny wystawowe od godz. 800 w piątek 14 czerwca – do godz. 1300 w poniedziałek
17 czerwca.
Oferent zgłasza swój przyjazd w Biurze Wystawy, zlokalizowanym przy wjeździe na teren wystawy.
Oferent jest zobowiązany przygotować swoje stoisko gastronomiczne najpóźniej do 15 czerwca
2019 roku do godz. 830 i zlikwidować je do 17 czerwca 2019 roku do godz. 1200. Po godzinie 900
w dniu 17 czerwca teren wystawy nie będzie już objęty ochroną.
Nie dopuszcza się likwidacji stoiska podczas trwania wystawy.

VI. Odwołanie udziału w Dniach Pola
1.
2.

3.

Oferent ma prawo wycofać swój udział w Dniach Pola na następujących zasadach:
Odwołanie udziału w Dniach Pola odbywa się wyłącznie na piśmie.
Odwołanie udziału po 23 maja 2019 powoduje utratę części wpłaconej kwoty, przy czym:
– w terminie 23 maja – 1 czerwca 2019 roku włącznie – utrata 25% kwoty,
– w terminie od 2 czerwca 2019 roku – utrata 50% kwoty.
W przypadku odstąpienia od udziału w Dniach Pola bez pisemnego powiadomienia Organizatora
w podanych terminach, Oferent zostanie obciążony całkowitymi kosztami wynikającymi z zawartej
umowy zgłoszenia.
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4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach i okolicznościach
niezależnych od Organizatora – bez prawa do odszkodowania, z pełnym zwrotem dokonanych
przedpłat.

VII. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona
1.

Oferent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wyposażenia swojego stoiska oraz za przestrzeganie
obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
2. W czasie trwania Dni Pola ruch pojazdów mechanicznych na terenie wystawy dopuszczony jest tylko
w godzinach porannych – od 700 do 900, oraz w godzinach wieczornych – od 1700 do 1800.
W pozostałych godzinach ruch pojazdów na terenie wystawy jest całkowicie zabroniony.
3. Dopuszczalna prędkość pojazdów mechanicznych na terenie wystawy wynosi 15 km/godz.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Dni Pola zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych,
maszyn i urządzeń rolniczych na wewnętrznych drogach komunikacyjnych wystawy. Parkować wolno
tylko na wyznaczonych parkingach lub na opłaconym stoisku Oferenta.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie Wystawcy znajdujące się na terenie
wystawowym lub pozostawione na parkingach oraz za szkody wyrządzone Wystawcy przez osoby
trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, opady atmosferyczne, wichura, wyłączenie
prądu).
6. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia ładu i porządku na terenie wystawowym.
7. Wynajęta przez Organizatora firma ochroniarska zapewnia ogólny nadzór porządkowy na terenie
wystawy.
8. W godzinach otwarcia wystawy nadzór i ochrona mienia na stoisku należy do obowiązku Wystawcy.
9. Istnieje możliwość indywidualnej ochrony stoiska poza godzinami trwania wystawy, po podpisaniu
przez Wystawcę umowy z Agencją Ochrony na zasadzie protokolarnego przejęcia stoiska.
10. Wystawca powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie wystawowym zarówno w okresie trwania wystawy,
jak i w okresie montażu i demontażu stoiska.
11. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Organizatorowi
targów.
12. Świadczący usługi gastronomiczne muszą zgodnie z wymogami Sanepidu posiadać zabezpieczone
miejsce wydawania i przygotowywania potraw (podłoga, mata itd.).
VIII. Zobowiązania
Oferent akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na
formularzu zgłoszenia.
IX. Biuro Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2019
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56/ 611 09 04, fax 56/ 611 09 05, e-mail: przysiek@kpodr.pl
Komisarz Wystawy:
Piotr Stelmaszak, tel. 56/ 611 09 31, kom. 601 664 415, e-mail: piotr.stelmaszak@kpodr.pl

Przysiek, 6.03.2019

Organizatorzy Kujawsko-Pomorskich Dni Pola

www.kpodr.pl
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