
REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA
XVIII FESTIWAL PIEROGÓW 

W KRAKOWIE
KRAKÓW 12-13-14-15-16 SIERPNIA 2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1.. Organizator Festiwalu Pierogów
Festiwal Pierogów organizowany jest przez Krakowską Kongregację Kupiecką z siedzibą
w Krakowie 31-131, ul. Garbarska 14  („Organizator”).

I.2. Czas i miejsce Festiwalu
Festiwal Pierogów będzie prowadzony w dniach 12-16 sierpnia 2020 r. na Małym Rynku
w Krakowie („Festiwal”).

I.3. Nadzór nad przebiegiem Festiwalu
Nadzór nad przebiegiem Festiwalu sprawuje Organizator.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU PIEROGÓW

II.1. Uczestnicy Festiwalu Pierogów
Uczestnikami Festiwalu Pierogów mogą być jedynie podmioty gospodarcze prowadzące
działalność  gastronomiczną  i  posiadające  lokale  gastronomiczne,  w  których  podają
ręcznie klejone pierogi własnego wyrobu. („Uczestnicy Festiwalu”).

II.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu Pierogów
Zgłoszenia  uczestnictwa w Festiwalu  Pierogów przyjmowane  będą  od 20 do 24 lipca
2020  r.  Za  zgłoszenie  uważa  się  poprawne  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  i
osobiste złożenie go w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przy ul. Garbarskiej
14  w  Krakowie,  w  godzinach  pracy  Biura  Kongregacji  tj.  od  9.00  do  14.00  wraz  z
wymaganymi dokumentami:
- ksero zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
-  ksero  decyzji  (zaświadczenia)  o  wpisie  do  rejestru  zakładów  podlegających

urzędowej  kontroli  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w  zakresie
podawania  dań  gastronomicznych  przygotowywanych  od  surowca  do  gotowej
potrawy,

- ksero NIP,
- ksero Regon. 
Złożenie  formularza  zgłoszeniowego  oznacza  akceptację  Regulaminu  Przedsięwzięcia
XVIII Festiwal Pierogów. . Ze względu na ograniczoną ilość stoisk o przyjęciu zgłoszeń
decyduje kolejność ich złożenia. 
I  tak:  10  stoisk  wg  kolejności  złożenia  formularza  zgłoszeniowego,  2  stoiska
przeznaczone  dla  Uczestników ze wskazania  Organizatora  – Krakowskiej  Kongregacji
Kupieckiej  z  pierwszeństwem  w  uczestnictwie  w  Festiwalu  Pierogów  dla  członków
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Uczestnik Konkursu, który po dokonaniu zgłoszenia wycofa się z udziału w Konkursie
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kary regulaminowej w wysokości
4.000,00 zł brutto. 
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II.3. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając  swój  udział  w  Festiwalu  Pierogów  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie  przez  Organizatora  podanych  danych  osobowych  w  celu  realizacji
Festiwalu  z  uwzględnieniem  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  tych  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgłoszenia danych do Głównego Inspektora Sanitarnego. 

II.4. Asortyment
 Uczestnicy Festiwalu Pierogów mogą serwować tylko i wyłącznie pierogi. 

II.5.1.Uczestnik Festiwalu ma obowiązek posiadania w kiosku przez cały czas trwania
Festiwalu gaśnicy o symbolu ABC.

II.5.2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do utrzymania czystości na stoisku, w którym
prezentują swoje wyroby.

II.5.3.  Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania porządku z tyłu kiosku.
II.5.4. Organizator nie zezwala na montowanie cenników i reklam typu KFC lub McDonald

oraz WINER-ów i żadnych innych reklam (np. na lodówkach).
II.5.5.  Uczestnik Festiwalu ma obowiązek pod rygorem odrzucenia zgłoszenia przedstawić

umowę z Firmą wywożącą tłuszcz (jeżeli będzie go używał).

II.6. Uczestnik Festiwalu do dnia 30 lipca 2020 r. wpłaci opłatę za korzystanie ze stoiska w
kwocie 2.500,00 zł netto + 23% VAT (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100 + 23%
VAT)  na  konto  bankowe  Krakowskiej  Kongregacji  Kupieckiej  w  Alior  Bank
71249000050000450088674463 oraz dokona wpłaty kaucji w wysokości 400,00 zł brutto
(słownie  złotych:  czterysta  00/100).  Kwota  ta  stanowi  zabezpieczenie  ewentualnych
kosztów  sprzątania  i  remontu  stoiska  w  sytuacji  naruszenia  warunków  Regulaminu
przedsięwzięcia na terenie  Festiwalu.
Powyższa kwota jest kaucją i nie podlega oprocentowaniu natomiast zostanie zwrócona
Uczestnikowi  Festiwalu  po   zakończenia  Festiwalu  Pierogów  i  po  potrąceniu
ewentualnych  kosztów  wynikających  z  rozliczenia  pod  warunkiem  zdania  stoiska  za
pomocą protokołu, organizatorowi po zakończeniu Festiwalu.
Nie  wniesienie  opłat  w  terminie  uważane  będzie  za  wycofanie  się  z  uczestnictwa  
w Festiwalu Pierogów. Jako uczestnik będzie wpisany pierwszy z listy rezerwowej. 

II.7. Organizator zapewnia podłączenie do rozdzielni NN, przedłużacza Uczestnika (10 mb).
Moc pobrana przez Uczestnika nie może przekraczać 8,0 kW. Uczestnik po trzykrotnym
wezwaniu przez Organizatora do zaniechania naruszeń w zakresie  przekroczeń poboru
mocy, zostanie odłączony od źródła zasilania bez prawa ponownego przyłącza. Uczestnik
w związku z okolicznością odłączenia od sieci zrzeka się prawa do dochodzenia zwrotu
poniesionych kosztów w związku z udziałem w Festiwalu Pierogów. 

II.8. Organizator nie zezwala na produkcję oraz prowadzenie handlu poza obrębem stoiska
pod rygorem odłączenia od źródła zasilania.

II.9.  Uczestnicy  Festiwalu  nie  będą  mieli  prawa  wjazdu  i  postoju  pojazdami  na  terenie
Małego Rynku w Krakowie przez cały czas trwania Festiwalu Pierogów, a ewentualny
wjazd i postój przez Uczestników pojazdami na teren Małego Rynku będzie odbywać się
na obowiązujących tam zasadach ruchu drogowego określonych przez Zarządcę terenu, tj.
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ZDMK  w  Krakowie.  Wszelkie  konsekwencje  niezastosowania  się  przez  Uczestników
Festiwalu do zasad ruchu drogowego, w tym finansowe i  karno-administracyjne,  będą
ponosić Uczestnicy Festiwalu we własnym zakresie i na własny koszt.

II.  10.  Organizator  postanawia,  że  jeśli  dany Uczestnik  Festiwalu  naruszy w jakikolwiek
sposób  niniejszy  „Regulamin”  lub  dobre  zwyczaje  kupieckie,  Organizator  będzie
uprawniony do odrzucenia zgłoszenia tego Uczestnika do udziału w Festiwalu Pierogów.

II.11. Odrzucenie.- Organizator, mimo wpływu oferty w terminie oraz zgodnie z kolejnością
zgłoszeń,  odrzuci  ofertę  złożoną  w  przypadku  naruszenia  Regulaminu  na  zasadach
określonych w pkt II. 8,  II.9. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

III.1. Publikacja Regulaminu
Treść  niniejszego  Regulaminu  będzie  dostępna  na  stronie  internetowej  Organizatora:
www.kongregacja.pl, a także będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Festiwalu w
biurze Organizatora przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie.

III.2. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat  Konkursu udzielane  są w siedzibie  Organizatora oraz
telefonicznie pod numerem   12 421 24 42. 
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http://www.kongregacja.pl/

