
Regulamin udziału w Wystawie w ramach Insect Day 2020 
 

Wystawa jest organizowana w ramach Insect Day w Filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - 

Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze (zwanej dalej Organizatorem), 

w dniu 06.09.2020 r. w godzinach 12.00-18.00. Siedziba Organizatora znajduje się przy 

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra. Głównym celem Wystawy jest 

promowanie hodowli owadów wśród uczestników wydarzenia. W trakcie wystawy Hodowcy 

mogą  prezentować tylko owady i akcesoria do ich hodowli.  

1. Zgłoszenie Hodowcy na Wystawę odbywa się elektronicznie za pomocą formularza 

elektronicznego. 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXOWUP7Ed8klfnKMC575OO-

WO9vBrWY-f-KbxmI-cxTO3B9A/viewform?usp=sf_link 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Przed imprezą Hodowca zobowiązany jest do podpisania Umowy współpracy 

z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. 

3. Organizator zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia stanowisk na Wystawie. 

4. Organizator zapewnia stoły ekspozycyjne.   

5. Organizator zapewnia bezpłatnie dostęp do energii elektrycznej 230V, zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym w formularzu. 

6. Organizator umożliwia dostęp do stanowiska w dniu 06.09.2020 od godz. 10.00 lub 

wcześniej po uzgodnieniu Hodowcy z Organizatorem. 

7. Hodowca zobowiązuje się do zachowania czystości stanowiska na Wystawie.   

8. Hodowca zobowiązuje się do dbania o sprzęty i oddanie ich w stanie nienaruszonym.   

9. Hodowca ma prawo wykorzystać jako przestrzeń reklamową swoje stoły, ekspozytury, 

regały itp. Natomiast wszelkie roll-upy, banery wywieszone poza stołem muszą być 

wcześniej zgłoszone i uzgodnione (żeby nie stanowiły przeszkody dla sąsiednich 

stoisk wystawowych). 

10. Hodowca otrzyma od Organizatora identyfikatory, które osoby obsługujące 

stanowisko mają  obowiązek nosić podczas całej imprezy. 

11. Organizator wyraża zgodę na sprzedaż okazów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego, przy czym transakcje będą dokonywane we własnym zakresie bez 

udziału Organizatora. 
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12. Na terenie Centrum Przyrodniczego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

spożywania alkoholu oraz stosowania innych środków odurzających (osoby 

nietrzeźwe będą wypraszane z terenu imprezy).   

13. Hodowcy nie mogą wnosić na teren Wystawy gatunków, których obrót jest zakazany 

lub są uznane za gatunki inwazyjne w krajach EU. Pełen wykaz gatunków uznanych 

za inwazyjne: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z 

dnia 13 lipca 2016 r. http://eurlex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL   

14. Organizator zakazuje wystawiania i prezentowania zwierząt transgenicznych.   

15. Hodowca wystawiający zwierzęta wymagające osobnego dokumentu (np. CITES) ma 

obowiązek posiadania dokumentów do wglądu organizatora oraz wszelkich osób 

posiadających uprawnienia do kontroli.   

16. Hodowca zobowiązuje się do obsługi stoiska w godzinach trwania imprezy.   

17. Organizator ma prawo odmówić udziału zgłoszonego wystawcy jeśli stwierdzi: 

nieuczciwe lub niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego działania 

Hodowcy (niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, zły stan 

prezentowanych gatunków zwierząt, brak akceptacji przez Hodowcę kultury 

organizacyjnej imprezy; podejrzenie o nieuczciwe praktyki wobec gości, innych 

Hodowców lub samego organizatora; inne działania ze strony Hodowcy, godzące 

w dobre imię imprezy.   

18. Przesłanie zgłoszenia oraz podpisanie umowy równoznaczne jest z akceptacją 

niniejszego regulaminu.   
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