Załącznik do Umowy

Regulamin Użytkowania Domków
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w niniejszym Regulaminie i stosować się będę do zasad w nim określonych.
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Domek wykonany jest z elementów drewnianych
w połączeniu z elementami metalowymi pokrytymi ocynkiem.
Ściany domku są dwukrotnie lakierowane na zewnątrz
i jednokrotnie wewnątrz domku. Lakier pod wpływem czasu
może zmatowieć – jest to proces naturalny.
Boczne ściany posiadają na stałe zamontowane drzwi. Drzwi
zamykane są na klucz od zewnątrz i dla zwiększenia
bezpieczeństwa osób przebywających w domku, na zamek od
wewnątrz.
Tylna i boczne ściany zamocowane są na stałe do podłoża
zawiasami bez możliwości demontażu.
Ścianki przednie posiadają system otwierania i demontażu, co
pozwala dowolnie konfigurować układ ekspozycyjny domku.
Przednia oraz boczne ściany domku posiadają klapy górne
i dolne oraz lady ekspozycyjne.
a. klapy górne otwierane są na zewnątrz domku. Opierane
są na podpórkach i zabezpieczane skobelkami, które
chronią przed opadnięciem klapy podczas wiatru.
Podpórki po zamknięciu klapy należy zamocować na
rzepy.
b. na przedniej ścianie klapa dolna służy do zamykania
domku. Nie pełni funkcji lady ekspozycyjnej.
Po otwarciu musi być skierowana pionowo w dół.
c. klapy pełniące funkcje lad oraz lady wewnętrzne
mocowane są na elastycznych sznurkach. Sznurki te
mogą ulegać rozciągnięciu.
d. w celu zabezpieczenia lad przed zerwaniem sznurków
należy je indywidualnie podeprzeć.
e. UWAGA! Na ladach nie należy umieszczać ciężaru
większego niż 10kg. W przypadku przeciążenia sznurki
oraz śruby mogą się zerwać!
f. dolne elementy przedniej ściany domku można wyciągać
w celu indywidualnej ekspozycji towaru. Należy
odbezpieczyć zasuwki, po czym ostrożnie wyciągnąć
ściany z otworów w podłożu,
g. przy ponownym montażu tych elementów, w pierwszej
kolejności należy nacelować śruby (wystające z dolnej
części wyjmowanej ścianki) w otwory znajdujące się
w listwie na podłożu, następnie zabezpieczyć zasuwki.
Wewnątrz domku na ściankach i dachu znajdują się
haczyki/oczka służące do eksponowania towaru.
Dach pokryty jest papą termozgrzewalną Do dachu na stałe
przymocowane są wiatrołapy (taśmy), które po zamocowaniu
do ścianek bocznych tworzą integralną całość.
Domek posiada instalację elektryczną z indywidualnym
zabezpieczeniem przeciążeniowym, oświetlenie w zależności
od typu domku – lampa halogenowa 2 x 150 WAT lub lampa
jarzeniowa 30 WAT podwieszone pod dachem.
W domku można:
a. eksponować produkty spożywcze i przemysłowe
b. otwierać lady ekspozycyjne,
c. demontować z uchwytów ścianki ekspozycyjne ustawiając
je wyłącznie wewnątrz domku,
d. używać oświetlenie stałe bez demontażu i umieszczania
w innym miejscu.
Uczestnik zobowiązany jest do:
a. utrzymania czystości i porządku w domku oraz w jego
otoczeniu,
b. użytkowania domku zgodnie z jego przeznaczeniem,
c. zabezpieczania klap na skoble znajdujące się wewnątrz
domku,
d. regularnej kontroli stanu zapięć zabezpieczających dach
przed otwarciem.
W domkach zabrania się:
a. wbijania gwoździ, zszywek, wkręcania wkrętów, itp.,
b. malowania elementów, z których zbudowany jest domek,

c. chodzenia po dachu,
d. ściągania dachu,
e. wbijania gwoździ, wkręcania wkrętów, montażu kabli i
lamp na dachu,

f. niszczenia elementów ruchomych i stałych,
g. przerabiania instalacji elektrycznej,
h. podłączania do gniazdka odbiorników

o mocy
przekraczającej 500 WAT,
i. grillowania, smażenia w tłuszczu/oleju produktów
spożywczych,
j. palenia tytoniu i rozniecania ognia,
k. używania ogrzewania gazowego (butli gazowej)
l. używania młotków, itp., do zamykania elementów
ruchomych,
m. oklejania domku, taśmami samoprzylepnymi itp.,
n. obudowywania, plakatowania domków, nakładania na
dachy domków folii, plandek i płyt z tworzyw sztucznych.
o. zamykania klap w taki sposób, który może uszkodzić
elementy drewniane, (podczas zamykania klap, należy
chwytać ją wyłącznie w części środkowej, zwiększając
nacisk stopniowo)
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Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych
z uszkodzeniami domków wynikające z winy Uczestnika wg
specyfikacji:
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uszkodzenie tylnej ściany domku - 1500 zł netto,
uszkodzenie instalacji elektrycznej - 700 zł netto,
uszkodzenie lub zniszczenie lampy jarzeniowej – 500 zł,
za uszkodzenie drzwi – 700 zł netto,
za uszkodzenie lad – 500 zł netto,
za uszkodzenie ścian połączonych z ladami
– 600 zł netto,
za uszkodzenie dachu – 5000 zł netto,
za uszkodzenie ścianki dzielącej domek na dwie części
– 700 zł netto,
zgubienie kluczy do zamka lub jego uszkodzenie
– do 100 zł netto,
całkowite zniszczenie Domku – 15000 zł netto
inne uszkodzenia Domków nieokreślone,
np. pomalowanie graffiti, itp. –
cena oszacowana podczas stwierdzenia uszkodzeń,

W przypadku pożaru bezwzględnie należy wyłączyć instalację
elektryczną oraz postępować zgodnie z ogólną instrukcją
przeciwpożarową.
Uczestnik po wyjściu z domku musi zabezpieczyć i zamknąć
wszystkie ścianki, zamknąć wszystkie zasuwki, wyłączyć
instalację elektryczną oraz zamknąć domek na zamek.
Domki są własnością: PIANOFORTE Agencja Artystyczna.
www.pianoforte.com.pl
www.jarmarkipolskie.pl
Nazwa Jarmarki Polskie jest znakiem zastrzeżonym

………………………….……………………………
Oświadczam, że zapoznałem się ze zrozumieniem
z możliwościami eksploatacyjnymi domku oraz jego
użytkowaniem. W przypadku uszkodzeń zobowiązuję się do ich
pokrycia.
Czytelny podpis Uczestnika przyjmującego Domek

