
ZASADY UDZIAŁU W GRODZISKIM  PIWOBRANIU

17-19 CZERWCA 2022 ROKU

1.  Wystawca zobowiązany jest  do posiadania wszelkich  zezwoleń,  koncesji  i  dokumentów uprawniających do
sprzedaży alkoholu i oferowanego asortymentu. 

2. Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej, w której określi szczegółowo wymagania dot.
energii oraz powierzchni wystawowej i posiadanych urządzeń. 

3. Wystawca zobowiązany jest do gotowości wystawowo-handlowej:

w piątek, 17 czerwca 2022 roku w godzinach od 20.00 do 00.00

w sobotę, 18 czerwca 2022 roku od godziny 15.00 do 01.00 

 niedziela, 19 czerwca 2022 roku od  godziny 10.00 do 21.00.  

4.  Wystawca odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości na stoisku podczas trwania imprezy i  pozostawienie
czystego  stoiska  po  jej  zakończeniu.  Organizator  zapewni  systematyczny  odbiór  nieczystości  w  zamkniętych
workach. 

5.  Wystawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  własnych  przedłużaczy  elektrycznych.  Podłączane  urządzenia
zasilane elektrycznie powinny być w pełni sprawne. Organizator nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zużycie
energii.

6. Wystawca zobowiązany jest do posiadania wyłącznie plastikowych kufli do napoi. Podczas imprezy obowiązuje
zakaz spożywania napoi z butelek lub innych naczyń szklanych. 

7. Wyposażenie stoiska w sprzęty i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, leży po stronie wystawcy. 

8. Organizator zapewni ochronę terenu imprezy.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wystawcy przez osoby trzecie. 

10.  Powierzchnia  wystawowa  zostanie  przekazana  wystawcy  na  podstawie  zgłoszeń  oraz  po  potwierdzeniu
dokonanych wpłat. 

11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ i posiadania gaśnicy na stoisku. 

13. W celu uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania Piwobrania
należy złożyć wniosek o wydanie stosownego zezwolenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem (tj. najpóźniej do
3  czerwca  2022  r.)  w  Urzędzie  Miejskim  w  Grodzisku  Wielkopolskim,  ul.  Stary  Rynek  1,  62-065  Grodzisk
Wielkopolski, pokój nr 6, tel. 61 44 53 045. Wniosek powinien zawierać załączniki zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

14. Osoby do kontaktu w sprawie: Tomasz Koza  CK  Rondo, tel. 61 22 71 283, e-mail: grodzisk@ckrondo.pl

15.  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do Centrum Kultury RONDO w terminie do 13 maja 2022 r. Na ich podstawie
będą zawierane z Wystawcami umowy dzierżawy gruntu.  Na podstawie zawartych umów będą przyjmowane
wpłaty do 10 czerwca 2022 r. na konto CK Rondo w Grodzisku Wlkp.:

BS Grodzisk Wlkp. 79 9063 0008 0000 0011 1155 0001

Po dokonaniu wpłaty CK Rondo wystawi rachunek.

mailto:grodzisk@ckrondo.pl

