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REGULAMIN WYDARZENIA  
„DZIEŃ PSA W ERGO ARENIE” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem imprezy „Dzień psa w ERGO ARENIE” jest Spółka Hala Gdańsk – Sopot 
sp. z o.o. 80-344 Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby t biorący udział w 
imprezie „Dzień Psa w ERGO ARENIE”, zwanej dalej „Festiwalem”. 

3. Wstęp na teren hali sportowo- widowiskowej ERGO ARENA w trakcie Festiwalu jest 
bezpłatny.  
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

1. Wystawca, który chce wziąć udział w Festiwalu i wynająć powierzchnię zobowiązany 
jest do uzgodnienia z Organizatorem lokalizacji i powierzchni najmu, przesłania do 
Organizatora na adres: dzienpsa@ergoarena.pl wypełnionego druku „Formularza 
Zgłoszeniowego” oraz uiszczenia ustalonej opłaty w terminie 7 dni od daty wpłynięcia 
Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora imprezy.  

2. Nie uregulowanie płatności jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Festiwalu.  

3. W terminie 7 dni od wpłynięcia opłaty Organizator potwierdzi Wystawcy warunki 
najmu powierzchni poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez Wystawcę w Formularzu Zgłoszeniowym.  

4. Rezygnacja z udziału w Festiwalu może się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych (pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia 
Festiwalu. Po upływie tego czasu, zwrotowi nie podlegają kwoty wpłacone przez 
Wystawcę, w tym opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej. Rezygnacja musi być 
przesłana na następujący adres poczty elektronicznej dzienpsa@ergoarena.pl - lub 
dostarczona osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, w terminie określonym w ust. 4 
powyżej, zwrot wpłaconych przez Wystawcę kwoty nastąpi w terminie 7 dni od 
otrzymania przez Organizatora rezygnacji. W treści rezygnacji musi być wskazany 
numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wpłacona kwota.  

  

ZABUDOWA STOISKA 

1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi max. do 3 m. 
2. Wszystkie elementy zabudowy stoiska powinny spełniać wymogi przepisów 

przeciwpożarowych. 
3. Elementy dekoracyjne, reklamowe oraz wyposażenie stoiska nie mogą przekraczać 

wynajętej powierzchni. 
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4. Rozmiary oraz formy reklamy nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
podczas Festiwalu, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji i uniemożliwiać promocji 
innych wystawców oraz powodować jakichkolwiek innych zakłóceń na sąsiednich 
stoiskach. 

5. Zabrania się wystawcom naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz 
wprowadzania innych zmian w Hali, w tym np. malowanie, oklejanie taśmą ścian, 
układanie wykładzin na ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie 
kołków itp. 

6. Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu Festiwalu i demontażu stoiska do 
przekazania Organizatorowi uporządkowanej powierzchni (całkowite usunięcie 
elementów stoiska, wykładziny itp.). W przypadku nie dokonania demontażu stoiska 
lub pozostawienia jakichkolwiek rzeczy na wynajętej powierzchni, Organizator 
uprawniony będzie do ich uprzątnięcia na koszt i ryzyko Wystawcy, a po pisemnym 
wezwaniu i wyznaczeniu 7-dniowego terminu na odbiór pozostawionych ruchomości, 
Organizator uprawniony będzie do zniszczenia pozostawionych rzeczy na koszt i 
ryzyko Wystawcy.  Potrzebne sprzęty typu stolik, krzesło, Wystawca organizuje we 
własnym zakresie lub może wynająć od Organizatora, zgodnie z informacjami 
zawartymi w Formularzu Zgłoszeniowym. W zakresie dostępu do energii elektrycznej 
– Wystawca może wykupić dostęp do energii elektrycznej, zgodnie z informacją 
zawartą w Formularzu Zgłoszeniowym.  

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania powszechnie 
obowiązujących norm i zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu       
i  następujących regulacji wewnętrznych obowiązujących w Obiekcie: Regulamin 
Obiektu, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Małoletni poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Festiwalu jedynie pod 
opieką dorosłych (rodziców bądź opiekunów prawnych). 

3. Wstęp osób małoletnich powyżej 13 roku życia na teren Festiwalu odbywa się  na 
wyłączną odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów prawnych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę dla:  

▪ osób próbujących wnieść wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe; 

▪ osób próbujących wnieść środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, 

wyroby  pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne niebezpieczne 

przedmioty lub narzędzia,  które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników 

imprezy; 

▪ osób będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

psychotropowych; 

▪ osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się 

wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży / w 
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przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub 

przedmioty. 

5. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych 
przez przedstawiciela Organizatora Festiwalu. 

6. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz elektronicznych 
papierosów,  poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz 
eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. 

7. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń 
przeciwpożarowych. 

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do szczególnej 
dbałości o porządek i czystość Obiektu. 

9. Wszystkie zwierzęta uczestniczące oraz odwiedzające Festiwal muszą być zdrowe, 
wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. 

10. Właściciele psów zobowiązani są do natychmiastowego sprzątania po swoim psie.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, będących wynikiem 
zachowania samego zwierzęcia lub innych zwierząt, w tym takich zachowań jak: 
ugryzienie itp.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub 
wywołane przez usposobienie czy skłonności zwierzęcia. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wystawców, jak 
również za działania, zaniechania i przebieg zawodów Rally-O.  

 

REKLAMA 

1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary lub usługi) 
wyłącznie na wynajętej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego 
eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy 
innych Wystawców.  

2. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego 
oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców. 

3. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wynajętej powierzchni jest możliwe 
tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem i otrzymaniu od niego zgody. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Na terenie Obiektu obowiązują przepisy o ruchu i transporcie drogowym. 

2. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko we wskazanych do tego miejscach. 

3. We wszelkich sprawach powodujących uzasadnione wątpliwości związanych                           
z funkcjonowaniem Obiektu należy się kontaktować z Organizatorem Festiwalu. 

4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie obiektu, poza miejscami do tego 
wyznaczonymi czyli w Classic Restaurant oraz Classic Pub.   

5. Spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami może skutkować 
usunięciem z Obiektu przez Organizatora. 
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6. Prowadzenie na terenie Obiektu działalności handlowej lub usługowej w branżach 
wymagających dodatkowych uprawnień, zezwoleń lub koncesji jest możliwe jedynie 
po uprzednim uzgodnieniu tej działalności z Organizatorem Festiwalu. 

7. Sprzedaż zwierząt na terenie Festiwalu jest zabroniona. 

8. Zaproszone Organizacje Charytatywne oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
mają prawo do zbiórki pieniędzy podczas trwania Festiwalu wyłącznie na swoich 
stanowiskach. 

9. Prelegenci zobowiązani są do prowadzenia wykładów w wyznaczonym przez 
Organizatora miejscu i czasie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i 
eksponatów znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystania tych 
materiałów do celów marketingowych. 

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

12. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Organizatora, 
sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby spółki Hala 
Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. 
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