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REGULAMIN KOLPORTAŻU ULOTEK NA TARGACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU
ROWEROWEGO 2018, ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O.

1.

Organizatorem Targów odbywających się w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego jest Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Spółka z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu.

2.

Kolportaż ulotek może być przeprowadzony po
uprzednim zgłoszeniu kolportażu Organizatorowi
Targów za pomocą Karty Zgłoszenia Kolportażu Ulotek.

3.

4.

Opłata z tytułu kolportażu ulotek w czasie targów
wynosi 200, 00 zł netto (200,00 zł + 23% VAT) za każdy
dzień targów. W ramach opłat podmiot dokonujący
zgłoszenia otrzymuje 1 identyfikator osobowy dla
kolportera; istnieje możliwość uzyskania większej ilości
identyfikatorów za dodatkową opłatą w wysokości
25, 00 zł netto (25,00 zł + 23% VAT) za każdy dodatkowy
identyfikator.
Podmiot dokonujący zgłoszenia odpowiada za osobę
kolportującą ulotki na podstawie zgłoszenia. Osoba
kolportująca ulotki w trakcie targów obowiązana jest:
- umieścić identyfikator w widocznym miejscu,
- posiadać dowód uiszczenia opłaty, o której mowa
w ust. 3.

5.

Osoba kolportująca ulotki obowiązana jest okazywać
identyfikator oraz dowód uiszczenia opłaty na żądanie
osób
upoważnionych
przez
Organizatora,
w szczególności personelu Służby Ochrony Targów.

6.

W trakcie targów ulotki można kolportować tylko
w miejscach wskazanych przez Organizatora targów (tj.
w obiekcie Hali Stulecia wzdłuż kuluarów i w sali
widowiskowej oraz na terenach zewnętrznych).
Zabrania się kolportażu w:
- holu głównym wejściowym,
- w przejściach komunikacyjnych,
- przy wyjściach ewakuacyjnych.

7.

Treść kolportowanych ulotek powinna być tematycznie
związana z imprezą targową, w trakcie której odbywa się
kolportaż. Kolportowane materiały reklamowe nie mogą
promować produktów i/lub usług zakazanych przez
przepisy prawa polskiego. Organizator nie odpowiada za
treść i formę ulotek. W razie jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot,
który dokonał zgłoszenia za pomocą Karty Zgłoszenia
Kolportażu.

8.

Organizator zapewnia w trakcie targów możliwość
kolportażu poprzez wyłożenie ulotek w recepcji targów,
przy kasach biletowych, w punkcie informacyjnym oraz
w innych miejscach wskazanych przez Organizatora
w trakcie targów.

9.

W razie naruszenia postanowień ust. 5, 6 lub
7 Organizator ma prawo do usunięcia osoby
kolportującej i/lub ulotek z terenu targów oraz do
obciążenia podmiotu, który dokonał zgłoszenia
za pomocą Karty Zgłoszenia Kolportażu karą porządkową
w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.

10. Organizator może zapewnić niestrzeżoną powierzchnię
magazynową w celu składowania ulotek w trakcie
targów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia
zapotrzebowania przez podmiot składający Kartę
Zgłoszenia Kolportażu; powierzchnia magazynowa jest
ograniczona i będzie przyznawana według kolejności
zgłoszeń.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie
kolporterzy
zobowiązani
są
do
przestrzegania wewnętrznych regulacji o charakterze
porządkowym obowiązujących u Organizatora.
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