
Regulamin 
Szeroko na Wąskiej 2022              Wodny świat 
 
 

1. Organizatorem prezentacji plenerowej „Szeroko na Wąskiej 2022” jest Mosiński Ośrodek Kultury 
zwany dalej Organizatorem.  
 

2. „Szeroko na Wąskiej 2022” to plenerowa prezentacja pasjonatów, kolekcjonerów, artystów 
różnych dziedzin sztuki, hobbystów, rękodzielników prezentujących własne zbiory i kolekcje  
oraz wykonane przez siebie dzieła i utwory.  
 

3. Prezentacja plenerowa „Szeroko na Wąskiej 2022” odbędzie się w poniedziałek, 15 sierpnia 
2022r. w Ptasim parku przy ul. Kolejowej i Dworcowej w Mosinie, w ramach imprezy „15 sierpnia 
w Mosinie”. 

 

4. Uczestnikami prezentacji plenerowej „Szeroko na Wąskiej 2022” mogą być artyści amatorzy, 
kolekcjonerzy, pasjonaci, rękodzielnicy, hobbyści.  

 

5. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do 5 sierpnia 2022 r. na podstawie podpisanych kart 
zgłoszeń zawierających oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 
 

 

6. Uczestnik wystawy do 5 sierpnia 2022 r. uzgadnia z organizatorem zapotrzebowanie  
na elementy wystawiennicze (stoły, krzesła, płoty budowlane itp.), których ilość jest ograniczona,  
a dostępność zależy od kolejności zgłoszeń. Korzystanie z tych elementów nie jest konieczne. 
Organizator nie zapewnia też zadaszenia. 
 

7. Uczestnik występujący na scenie Szeroko na Wąskiej 2022 powinien do 5 sierpnia br. określić 
rodzaj i charakter prezentacji oraz ewentualne zapotrzebowanie.  
 

8. Czas występu na scenie ustalany jest z organizatorem przed planowaną imprezą. Uczestnik 
przybywa na miejsce, co najmniej 20 minut, a w przypadku dużych zespołów 30 minut przed 
planowanym występem. 
 

9. Wszelkie kwestie dotyczące sceny, nagłośnienia, nośników, podłączenia instrumentów itp. 
uczestnik ustala z akustykiem przed występem. W przypadku stosowania podkładów 
muzycznych uczestnik dostarcza akustykowi prawidłową kolejność utworów na nośniku, np. 
pendrive. 
 

10. Uczestnik wystawy zobowiązuje się do rozstawienia stoiska w miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora do godz. 11.50 Wszelkie mocowania, narzędzia i elementy scenograficzne 
niezbędne do aranżacji stoiska uczestnik zapewnia we własnym zakresie. 

 
11. O rezygnacji z udziału, uczestnik powiadamia Organizatora przed wystawą telefonicznie.  

 
12. Handlujących obejmuje obowiązek zgłoszenia na Jarmark Okolicznościowy „15 sierpnia w 

Mosinie 2022” na dodatkowym druku i opłata (wysokość opłaty zależy od wielkości zajmowanego 
miejsca i wg stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina nr 
GG.00501.176.2011.AC z dn. 12.12.2011r. minimalna opłata 78,72 zł) Uczestnik decydujący się 
na stoisko handlowe wnosi opłatę przed planowaną imprezą, do 12 sierpnia br., na wskazane 
konto z dopiskiem „Jarmark Szeroko na Wąskiej 2022”. W dniu imprezy należy okazać 
organizatorowi dowód wpłaty. Stoiska handlowe są objęte dodatkowo regulaminem Jarmarku. 

 

13. Ze względu na charakter imprezy Organizator ogranicza asortyment stoisk do rękodzieła, prac 
autorskich, wytworów i kolekcji własnych wystawcy. Wystawca zobowiązuje się do wystawienia 
wyłącznie przedmiotów, którymi obrót prawny jest dozwolony i nienaruszających praw osób 
trzecich dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 



ze zm.). W razie naruszenia praw, o których mowa wyżej, Wystawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 
 

14. Wystawca może handlować na swoim stoisku wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności 
zgodnie z właściwymi przepisami i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za towar sprzedawany na stoisku Wystawcy.  
 

15. Wystawca nie może organizować na swoim stoisku loterii, ani zbiórki pieniędzy. 
 

16. Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsługę stoiska przez cały czas trwania imprezy, od godz. 
12.00 do 17.00. Wystawę demontujemy po godz. 17.00 
 

17. Podczas „Szeroko na Wąskiej 2022” organizatorzy będą wykonywać dokumentację fotograficzną 
imprezy i poszczególnych stoisk. Zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych i w 
mediach społecznościowych: Mosiny, Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz w prasie lokalnej. 
 

18. Zgodę na publikację wizerunku uczestnik podpisuje w karcie zgłoszeń i jest ona dobrowolna. 
 

19. Temat przewodni „Szeroko na Wąskiej 2022” to Wodny świat -  Organizator zachęca 
uczestników do umieszczenia na stoisku dekoracji lub prac związanych z tematem. Wodny 
motyw nie jest obowiązkowy. 
 

20. Ze względu na plenerowy charakter „Szeroko na Wąskiej 2022” uczestnicy powinni przygotować 
się na nieprzewidywalne i zmienne warunki atmosferyczne.  

 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 
 


