
REGULAMIN
Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego
W Collegium Da Vinci w Poznaniu

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kiermaszu Świątecznym, organizowanym w Collegium Da
Vinci przez Katedrę Mediów Kreatywnych, w tym prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Organizatora
oraz Wystawców.
Każdy Wystawca może brać udział w wydarzeniu tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich
postanowień regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.
Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich
Wystawców a przesłanie zgłoszenia uczestnictwa stanowi jego akceptację.

ART. 1. / DEFINICJE
Organizator – organizator Wydarzenia, którym jest Katedra Mediów Kreatywnych Collegium Da Vinci
w Poznaniu, reprezentowana przez Grzegorza Myćkę.
Regulamin – niniejszy regulamin Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego.
Wystawca – osoba fizyczna będąca studentem lub pracownikiem Collegium Da Vinci, która poprawnie i w
terminie zgłosi gotowość udziału w Wydarzeniu i uzyska zgodę Organizatora na uczestnictwo.
Wydarzenie – Charytatywny Kiermasz Świąteczny w Collegium Da Vinci, organizowany oraz realizowany przez
Organizatora w terminie 18-19.12.2022 w siedzibie CDV, przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

ART. 2. / OPŁATY I UCZESTNICTWO
1. Organizator nie pobiera od Wystawców wynagrodzenia ani żadnych innych opłat z tytułu uczestnictwa w
Wydarzeniu.
2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest (i) posiadanie statusu studenta Collegium Da Vinci lub pracownika
Collegium Da Vinci, (ii) poprawne i terminowe zgłoszenie chęci uczestnictwa do Organizatora oraz (iii) pisemna
akceptacja przepisów Regulaminu.
3. Liczba miejsc w Wydarzeniu jest ograniczona z uwagi na ograniczoną powierzchnię miejsca Wydarzenia.
4. Z zastrzeżeniem punktu 5. poniżej, zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności wpływu i podlegają
weryfikacji przez Organizatora. O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Organizator niezwłocznie informuje
Wystawcę.
5. Organizator przewiduje docelowo przeznaczyć 50% miejsc dla Wystawców będących studentami Collegium
Da Vinci oraz 50% miejsc dla Wystawców będących pracownikami Collegium Da Vinci. W przypadku braku
odpowiedniej liczby zgłoszeń, Wystawca odejdzie od zasady, o której mowa w zdaniu poprzednim.

ART. 3. / OBIEKTY WYSTAWIANE NA KIERMASZU I USŁUGI DODATKOWE
1. Obiektami oferowanymi na kiermaszu mogą być wyłącznie szeroko rozumiane grafiki, m.in. plakaty,
ilustracje, pocztówki itd.; rękodzieło (m.in. stroiki świąteczne, rzeźby), wypieki świąteczne (np. pierniki) i
inne przedmioty o charakterze artystyczno-dekoracyjnym, o stosunkowo niewielkiej wartości.
2. Organizator udostępnia wszystkim Wystawcom możliwość bezpłatnego użyczenia stołów, krzeseł i sztalug w
ograniczonym zakresie.

ART. 4. / UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCY
1. Na terenie Wydarzenia wyznaczonym przez Organizatora Wystawca jest uprawniony do oferowania
i sprzedaży obiektów, o których mowa w art. 3. punkcie 1. Regulaminu.
2. Czynności wykonywane przez Wystawcę na terenie Wydarzenia nie będą stanowić działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
3. Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia oraz przywrócenia do stanu pierwotnego swojego stanowiska
niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora.
4. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Organizatora drogą mailową lub telefoniczną, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych przed datą
Wydarzenia.



5. Wystawca wyraża nieodwołalną zgodę na zamieszczenie w materiałach promocyjnych Organizatora zdjęć
obiektów, które będą oferowane przez tego Wystawcę podczas Wydarzenia.
6. Wystawca zobowiązuje się do ewidencjonowania dokonywanej przez siebie sprzedaży.
7. Upoważniony przez Organizatora personel ma prawo do kontroli prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji
sprzedaży oraz kontroli przestrzegania Regulaminu przez Wykonawcę.
8. Wystawca zobowiązuje się do przekazania minimum 30% dochodu uzyskanego ze sprzedanych w trakcie
trwania wydarzenia przedmiotów organizacji charytatywnej: Fundacji Św. Mikołaja, https://mikolaj.org.pl/.
Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu dochodu przedłoży Organizatorowi dowód potwierdzający tę
okoliczność.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, na żądanie Organizatora, Wykonawca opuści teren
Wydarzenia.

ART. 5. / UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych
produktów.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub
kradzież.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie liczby wystawców a także za odwołanie wydarzenia
spowodowane obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia związanymi z epidemią SARS-CoV-2.

ART. 6. / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akceptacja Regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązuje
wszystkich Wystawców.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.cdv.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany

te, będą niezwłocznie publikowanie na stronie www.cdv.pl

ART. 7. / DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 10, 61-719

Poznań.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji zgłoszeń i przeprowadzenia

Wydarzenia.
3. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,

przenoszenia, zaprzestania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Zgoda może zostać cofnięta.
4. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych Collegium Da Vinci – iod@cdv.pl.

http://www.cdv.pl
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