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   Fundacja Inicjatywa B 

ul. Armii Krajowej 2/1 

58-130 Żarów 

kontakt@inicjatywab.pl 

www.inicjatywab.pl  

781 041 989 

  

 

 

Regulamin strefy gastronomicznej wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5 

§ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE  

1. Organizatorem wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, jest Fundacja Inicjatywa B.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału Sprzedawców, prowadzących działalność 

handlową i gastronomiczną w ramach wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5. 

3. Fundacja Inicjatywa B zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym 
momencie, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści 
informacje na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl.  
 

§ 2 INFORMACJE O REKRUTACJI  

1. Warunkiem uzyskania statutu Sprzedawcy w ramach wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, 

jest wysłanie zeskanowanego i podpisanego regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym 

w terminie od 15 kwietnia do 31 maja 2022 roku, na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. 

Formularz zgłoszeniowy załączony jest do niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem uzyskania statutu Sprzedawcy, w ramach wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, 

jest uiszczenie opłaty uczestnictwa o której mowa w § 4. 

3. Fundacja Inicjatywa B zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu naboru Sprzedawców.  

4. Fundacja Inicjatywa B rekrutuje food-trucki mając na uwadze proponowane menu. Dbając o 

komfort Sprzedawców, podczas wydarzenia: Mydlany Park festiwal 5, nie będzie dwóch food-

trucków, które posiadają takie samo menu(np. nie będzie dwóch food-trucków sprzedających 

hot-dogi etc.).  

§ 3 PRZEBIEG WYDARZENIA 

1. Działalność gastronomiczna w trakcie wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, odbywać się 

będzie 3 lipca 2022 roku w żarowskim Parku Miejskim.  

2. Otwarcie stanowiska gastronomicznego musi nastąpić o godz.: 14:00. Zamknięcie stanowiska 

musi nastąpić przed 21:00.  
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3. Fundacja Inicjatywa B może przedłużyć lub skrócić czas działania poszczególnych food-

trucków, w wyniku indywidualnych ustaleń z poszczególnymi Sprzedawcami. 

4. Sprzedawca organizuje swój punkt gastronomiczny w miejscu wyznaczonym przez Fundację 

Inicjatywa B. 

5. Wyznaczone miejsce przeznaczone jest wyłącznie temu Sprzedawcy, który jest za niego 

odpowiedzialny, co oznacza iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie wysoki 

poziom estetyki i porządku. W godzinach pracy food-trucka, a szczególnie po jej zakończeniu 

Sprzedawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być 

wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 

6. Na terenie wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, obowiązuje zakaz wystawiania towaru i 

jakiejkolwiek reklamy poza udostępnioną strefą gastronomiczną.  

7. Fundacja Inicjatywa B zapewnia wszystkim Sprzedawcom reklamę w formie słownej 

zapowiedzi ze sceny festiwalowej.  

8. Fundacja Inicjatywa B wyposaży strefę gastronomiczną w kilkadziesiąt leżaków oraz stolików 

festiwalowych.  

9. Przydział lokalizacji wynika z planu organizacyjnego. Fundacja Inicjatywa B wyznacza układ 

strefy gastronomicznej, kierując się dbałością o jakość wydarzenia oraz zadowolenia i 

bezpieczeństwa uczestników oraz osób odwiedzających Mydlany Park Festiwal 5.  

10. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub 

dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań 

dla celów sanitarno-epidemiologicznych orz wszelkie niezbędne zgody w tym zakresie. 

11. Fundacja Inicjatywa B zabrania spożywania alkoholu na stoisku, palenia tytoniu oraz wymaga 

zachowania zasad wysokiej kultury osobistej. 

§ 4 OPŁATY UCZESTNICTWA  

1. Fundacja Inicjatywa B pobiera jednorazową opłatę za możliwość udziału Sprzedawcy w strefie 

gastronomicznej wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5. 

2. Opłata w wysokości 300 zł (brutto), powinna nastąpić po otrzymaniu od Fundacji Inicjatywa B 

przez Sprzedawcę akceptacji jego udziału w wydarzeniu: Mydlany Park Festiwal 5, przelewem 

najpóźniej do 10 czerwca  2022 roku. 

3. Dane do przelewu: Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-100 Żarów, numer konta: 

87 2030 0045 1110 0000 0390 4050, tytuł przelewu: ”Darowizna na cele statutowe – Nazwa 

Twojego Food-trucka”. 

4. W przypadku braku wpłaty w terminie, Organizator ma prawo cofnąć akceptację udziału 

Sprzedawcy w wydarzeniu: Mydlany Park Festiwal 5.  

5. W przypadku wycofania się Sprzedawcy po wpłaceniu opłaty za udział w strefie 

gastronomicznej wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5, pieniądze nie są zwracane.  
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§ 5 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Sprzedawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne 

we własnym zakresie. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 

przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

3. Do obowiązków Sprzedawcy należy przekazanie na rzecz Fundacji Inicjatywa B, jednego 

bezpłatnego kuponu na dowolną pozycję w menu. 

4. Do obowiązków Sprzedawcy należy przestrzeganie regulaminu strefy gastronomicznej.  

5. Uczestnictwo w strefie gastronomicznej wydarzenia: Mydlany Park Festiwal 5 jest 

równoznaczne z udzieleniem zgody na: fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego 

rodzaju zapisu oraz wykorzystywanie wizerunku Sprzedawcy dla celów promocyjnych, takich 

jak publikacja na stronach internetowych, w publikacjach pisemnych, materiałach 

promocyjnych Fundacji Inicjatywa B. 

6. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu 
Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.  
 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie Fundacji Inicjatywa B, danych osobowych jest dobrowolne. 

2. Przesłanie zgłoszenia do strefy gastronomicznej wydarzenia: Mydlany park Festiwal 5, jest 

równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich 

akceptacją.  

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B,  ul. Armii Krajowej 2/1, 58-

130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 

lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem 

zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: Mydlany Park Festiwal i nie będą 

przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami 

prawa.  Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i 

Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach 

umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. 

4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich 

podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują 

prawa: dostępu do danych,  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed wycofaniem. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Dane firmy  

 

 

Osoba do kontaktu z Fundacją 

Inicjatywa B  

 

 

 

Opis oferty   

 

 

Proponowane menu i cennik  

 

 

Wymiary pojazdu  

 

 

Określenie zapotrzebowania na 

energię elektryczną (jaki jest 

pobór mocy?) 

 

 

 

Inne zapotrzebowania i wymogi   

 

 

Zdjęcia food-trucka Zdjęcia przesyłamy w załączniku wiadomości e-mail. Zdjęcia 

powinny mieć dużą rozdzielczość. Zdjęcia posłużą Fundacji 

Inicjatywa B do promocji Twojego food-trucka.  

 

Data i czytelny podpis 

___________________________ 


