
R E G U L A M I N  

 

Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych 2019 

 

3 – 5 maja 2019  

____________________________________________ 

 

1. Organizator: 

 

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

ul. 1 Sierpnia 9 

37 – 450 Stalowa Wola 

e - mail do kontaktu: b.latawiec@mdkstalowawola.pl 

 

2. Uczestnicy: 

 

Do współtworzenia Alejki Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych 2019 zapraszamy osoby 

indywidualne, organizacje pozarządowe, firmy, instytucje, grupy inicjatywne z Gminy Stalowa 

Wola. 

 

3.  Termin i miejsce: 

 

Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych odbędzie się w terminach 3 - 5 maja 2019 roku. 

Organizator wskaże docelowe miejsce stanowiska w pobliżu Miejskiego Domu Kultury. 

Dodatkowo zostanie utworzona  „strefa animacji” na skwerze wokół fontanny, w ramach której 

przeprowadzone zostaną  działania zaproponowane przez poszczególne podmioty w ustalonym 

wcześniej obrębie czasowym.  Działania animacyjne prowadzone będą w godzinach od 15.00  

do 19.00.  

 

4. Cele: 

 

a) Tworzenie przestrzeni do prezentacji potencjału społeczno-kulturalnego miasta 

b) Promowanie aktywnych postaw obywatelskich 

c) Integrowanie mieszkańców miasta 

d) Promocja lokalnej przedsiębiorczości  

 

5. Kryteria udziału w Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych: 

 

a) Warunkiem uczestnictwa w Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych jest zgłoszenie 

udziału poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu  i dostarczenie go osobiście do siedziby 

Organizatora – sekretariat MDK - bądź wysłanie go w wersji elektronicznej na adres: 

b.latawiec@mdkstalowawola.pl do dnia 20 kwietnia 2019 roku. 

Przygotowanie stoiska powinno promować działalność zgłaszającego się 

podmiotu, oraz zawierać propozycje animacji (w „strefie animacji” na terenie 

zielonym,  dla odwiedzających stoisko) 

Planowane działania należy dokładnie opisać w pkt. 6 Formularza 

zgłoszeniowego. Jeśli podmiot nie może przygotować działań w strefie 

animacyjnej zobowiązany jest do przygotowania nagród w konkursach. 

 

b) W Alejce nie mogą wziąć udziału podmioty, których stoisko będzie miało 

charakter wyłącznie komercyjny! 



c) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  

w Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych, bez podania przyczyny o czym poinformuje 

Wystawcę.  

O przyjęciu decydować będzie zgodność z charakterem prowadzonej przez nas akcji 

(forma działania animacyjnego). Formularz zgłoszeniowy można  pobrać ze strony: 

www.mdkstalowawola.pl 

d) W formularzu zgłoszeniowym należy dokładne określić dni w których podmioty biorące 

udział w Alejce deklarują się uczestniczyć. 

e) Uczestnictwo w Jarmarku nie podlega opłacie. 

f) Organizator zapewnia następujące wyposażenie: 1 namiot, 1 stół i 2 krzesła oraz dostęp 

do bieżącej wody, energii elektrycznej (Wystawca ma obowiązek zgłosić zapotrzebowanie 

na energię elektryczną - niezbędną do funkcjonowania stoiska - w formularzu 

zgłoszeniowym). Jeśli zapotrzebowanie wystawcy jest większe niż zapewnia Organizator, 

Wystawca ma obowiązek wyposażyć stoisko we własnym zakresie. 

g) Wystawca ma możliwość wykorzystania własnego wyposażenia np. namiotu (Wystawca 

ma obowiązek zgłosić ten fakt w formularzu zgłoszeniowym). 

h) Po zakończeniu poszczególnego dnia Alejki wystawca zobowiązany jest do zwrotu 

wypożyczonego sprzętu w stanie i ilości takiej samej jak przed udostępnieniem.  

W przypadku stwierdzenia zniszczeń Wystawca zostanie obciążony kosztami naprawy 

bądź zakupu nowego. 

i) Wystawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku i czystości stoiska, 

posiadania kubła, worka na śmieci; uprzątnięcie stoiska po zakończeniu Alejki. 

j) Organizator zobowiązuje się do udostępnienia stoisk od godziny 13:30, Wystawca 

zobowiązany jest do zakończenia organizacji stoiska do godziny 14:30. 

k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

trwania Alejki. 

l) Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem 

sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

m) W przypadku rezygnacji z udziału w Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych  

należy niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Organizatora. 

 

6. Postanowienia Organizatora: 

 

a) Organizatorzy Alejki zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich 

niezależnych (pogoda, decyzje władz lokalnych, państwowych) prawo do odwołania, 

częściowego zamknięcia, skrócenia trwania Alejki. 

b) Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

c) Wszelkie kwestie i uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Alejki należy kierować  

do przedstawiciela Organizatora  -  Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. 

d) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych, ochrony 

środowiska i innych właściwych przepisów prawa oraz poleceń i rozstrzygnięć 

wydawanych przez Organizatora. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

f) Organizator umieści informację o podmiotach, które wezmą udział w Alejce Inicjatyw 

Pozytywnie Zakręconych na oficjalnym fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Stalowej 

Woli oraz na stronie www.mdkstalowawola.pl 

g) Organizator gwarantuje promocję podmiotów biorących udział w Alejce  podczas Alejki  

w dniach 3 – 5.05.2019 roku w godzinach od 15.00 do 19.00 poprzez: informowanie  

o wystawcach prowadzone przez konferansjera. 

h) Lista podmiotów biorących udział w Alejce wraz z krótkim info o ich działalności  

i odnośniku do strony www/fanpage ukaże się na oficjalnym fanpage’u MDK oraz  

na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl. 

http://www.mdkstalowawola.pl/
http://www.mdkstalowawola.pl/

