XIII POLISH BIKE WEEK® KARPACZ
30.07-2.08.2020
REGULAMIN WYSTAWCÓW

1. Cele i idea XIII Polish Bike Week
promocja motocyklizmu opartego o markę Harley-Davidson®, pogłębianie dobrego wizerunku
Karpacza jako miejscowości atrakcyjnej turystycznie, kontynuacja tradycji udanych imprez w
tym rejonie, a także realizacja celów marketingowych, promocyjnych oraz handlowych
współorganizatorów, sponsorów i wystawców.
2. Termin i miejsce organizacji XIII Polish Bike Week
XII Polish Bike Week odbędzie się w dniach 30.07-2.08.2020 r. w Karpaczu. Ekspozycje
sprzedażowe w ramach imprezy na terenie otwartym obok Restauracji Dwór Liczyrzepy przy
ul. Obrońców Pokoju 4b.
3. Organizator XIII Polish Bike Week,
Organizatorem XIII Polish Bike Week jest HD-Tour Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Partynickiej 8
4. Wystawcy XIII Polish Bike Week,
Wystawcami XIII Polish Bike Week mogą być wystawcy należący do szeroko rozumianej branży
motocyklowej wraz z artykułami pokrewnymi.
5. Odwiedzający
XIII Polish Bike Week to impreza skierowana przede wszystkim do szerokiego grona
motocyklistów jak również do mieszkańców regionu i turystów - miłośników dobrej zabawy i
motocykli. Wstęp na teren imprezy dla odwiedzających jest bezpłatny.
6. Zasady i terminy rejestracji wystawców:
a)Zgłoszenia wystawców XIII Polish Bike Week można składać do 13.07.2020 r. Druki
zgłoszeniowe do pobrania od 20.06.2020 na stronie www.polishbikeweek.pl należy przesyłać
na adres: exhibitionspace@hd-tour.pl lub wystawcy@hd-tour.pl
b) O przyjęciu zgłoszenia decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- terminowa opłata tj. do 13.07.2020 r.
Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z przyczyn organizacyjnych oraz jeżeli charakter
prezentacji nie mieszczą się w celach, zasadach i formule Imprezy.
c) Potwierdzenie zgłoszenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator w ciągu 7 dni prześle drogą elektroniczną na adres
podany w Karcie Zgłoszeń potwierdzenie możliwości wystawienia podczas Imprezy

c) Opłaty za świadczenia obowiązkowe oraz dodatkowe należy uiścić w terminie do 13.07.2020
r., po uprzednim potwierdzeniu udziału Wystawcy w Imprezie przez Organizatora.
7. Cennik
Moduły o wielkości 3m (front) x 3 lub 5 m (głębokość) w zależności od lokalizacji cena 487,8
netto za całą imprezę.
8. Informacje regulaminowe i techniczne
a) Czas trwania XIII Polish Bike Week to 30.07-2.08.2019 przy czym teren handlowy funkcjonuje
w dniach 30.07-1.08.2020
b) Czas na organizację stoisk
Od godziny 10:00 do 20:00 w dniu 30.07.2019 r. Jednocześnie informujemy o obowiązku
usunięcia wszelkich pojazdów z terenu Imprezy do godz. 08:00 w dniu 31.07.2020, z wyjątkiem
pojazdów, z których odbywa się sprzedaż bezpośrednia (po uprzednim uzgodnieniu z
Organizatorem). Niezastosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem pojazdu na koszt
właściciela.
c) Wystawcy zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych dróg wjazdowych/wyjazdowych na
teren Imprezy
c) Wystawcy zobowiązani są do zachowania stoisk przez cały czas trwania Imprezy. Likwidację
stoisk należy przeprowadzić do godz. 10:00 w dniu 02.08.2020 r. Likwidacja stoiska przed
czasem zakończenia imprezy może być przyczyną odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku
następnym.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie Wystawców.
e) Podczas trwania Imprezy Organizator udostępnia Wystawcom, którzy zdeklarowali potrzebę
korzystania z energii elektrycznej, podłączenie do odpowiednich skrzynek. Podłączenie do ww.
skrzynek leży po stronie Wystawcy, który powinien posiadać odpowiednie przedłużacze
elektryczne (o długości min 20 metrów). Organizator ma prawo odmówić podłączenia
wadliwego kabla zasilającego.
e) Wystawcy przyjmują do wiadomości że Impreza ma charakter plenerowy a część
wystawiennicza odbywa się na nie utwardzonym terenie, w przypadku opadów deszczu może
zdarzyć się iż teren wystawienniczy będzie podmokły, w takiej sytuacji Organizator dołoży
wszelkich starań aby zapewnić maksymalny komfort Wystawcy, jednak ryzyko związane z
warunkami atmosferycznymi leży całkowicie po stronie Wystawcy
9. Zasady prezentacji i sprzedaży produktów
a) Wystawca jest zobowiązany w zgłoszeniu podać listę artykułów przeznaczonych do
sprzedaży.
c) Wystawca podczas trwania Imprezy zobowiązany jest do prezentacji i sprzedaży wyłącznie
produktów zgłoszonych. Prezentacja i sprzedaż artykułów niezgłoszonych może być przyczyną
usunięcia wystawcy oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym. Organizatorzy mogą
odmówić możliwości wystawiania się wystawców którzy nie spełniają ww. warunków.
d) Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia
właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu
e) Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
10. Zasady dotyczące estetyki stoisk i form prezentacji marketingowych
a) Stoisko powinno być estetyczne Wystawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na
swoim miejscu wystawienniczym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w trakcie trwania Imprezy
oraz do pozostawienia miejsca wystawienniczego w stanie, w jakim je zastał. Zaleca się

uzyskanie pisemnego potwierdzenia przekazania terenu po zakończonej imprezie
Organizatorowi. W przypadku konieczności sprzątania terenu lub przywracania go do stanu z
przed imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami w/w prac.
b) Na stoisku obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych podmiotów poza zwyczajowo
przyjętymi „brandami” stosowanymi w handlu.
c) Wystawcy nie stosujący się do powyższych warunków będą narażeni na demontaż i/lub
usunięcie niepożądanych elementów ze stoiska.
11. Postanowienie końcowe
a) Organem rozstrzygającym wątpliwości i spory związane z organizacją i przebiegiem XIII Polish
Bike Week są organizatorzy. Na zgłoszone na piśmie zapytania i wnioski związane z Imprezą
organizator odpowie w ciągu 14 dni. W czasie trwania Imprezy spory i wątpliwości rozstrzyga
Komitet Organizacyjny Imprezy.
b) Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści
prezentowanych przez wystawców.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trwania Imprezy, zmiany jego terminu,
odwołania imprezy bądź zmiany lokalizacji stoisk z ważnych przyczyn organizacyjnych,
warunków pogodowych lub klęski żywiołowej
d)W przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu organizator zastrzega sobie
prawo do usunięcia wystawcy z terenu imprezy, bez zwrotu poniesionych kosztów.
W edycji POLISH BIKE WEEK 2020 należy mieć na uwadze ryzyka wynikające z pandemii
koronawirusa. Każdy uczestnik będzie miał obowiązek zastosowania się do obowiązujących w
czasie jego trwania stanie przepisów sanitarnych, a jego przybycie odbywa się na jego ryzyko i
stanowi oświadczenie, iż przybywa będąc zdrowym i nie stanowi zagrożenia zakażeniem Covid19 dla osób trzecich.
Wszelkie pytania oraz wnioski prosimy kierować:
Maciej Rybiałek m.rybialek@hd-tour.pl
Mobile: 695 278 343

