REGULAMIN SLOW FEST SOPOT 2018
1. Organizatorem SLOW FEST SOPOT (slowfestsopot.com) jest:
Slow
Food
Pomorze,
(
slowfoodpomorze.com)

reprezentowany

przez

Wojciecha

Radtke

2.Producentami Festiwalu są:
Wysoka Półka sp. z o.o. 81-881 Sopot, ul. Kolberga 23/78, NIP 5851474315 oraz
K5 sp. z o.o., 81-533 Gdynia, ul. Kłajpedzka 5c/5, NIP 5862310250

3.Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 i 24 czerwca 2018 roku na terenie Molo w
Sopocie.

FILOZOFIA FESTIWALU

-ogólne zasady Slow Food (uczciwie, zdrowo, regionalnie, smacznie)
-integracja branży (spotkanie przy jednym długim stole)
-promocja restauracji
-promocja kunsztu kulinarnego (promocja zdolnych kucharzy)
-spotkanie pasjonatów gotowania przy jednym stole
-możliwość degustacji dań w porcjach za 5 zł
-spotkanie/degustacja przy stole w wyjątkowym miejscu (sopockie Molo) -promocja
regionu poprzez produkty, tożsamość, tradycje kulinarne, nowe pomysły

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba prawna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba prywatna (restauracje, punkty gastronomiczne,
kucharze, pasjonaci)

2. Zgłoszenie gotowości udziału w Festiwalu przez uczestnika stanowi oświadczenie
o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, koncepcji Festiwalu oraz
zobowiązanie do stosowania się do poleceń organizatorów i osób przez nich
wyznaczonych, związanych z zapewnieniem bezpiecznego, spokojnego i
zaplanowanego przebiegu Festiwalu.
3. Udział w Festiwalu jest dobrowolny.
4. Organizator ma prawo do odmówienia uczestnictwa podmiotom lub osobom, które
w jego ocenie nie spełniają podstawowych warunków określanych w ogólnych
założeniach festiwalu.
5. Aby być uczestnikiem należy:
- zaakceptować regulamin
-opłacić stawkę za udział (700zł+23% vat za jeden dzień lub 1200zł + 23% vat za
dwa dni
-przygotować na festiwal i podczas porcje degustacyjne o wartości 5zł w ilości nie
mniejszej niż 600 sztuk/dzień
-możliwe jest przygotowanie dań degustacyjnych złożonych, stanowiących zestaw
którego wartość będzie wielokrotnością 5 zł ( np. trzy dania na jednym talerzyku = 15
zł)
-przygotowanie dań zgodnych z profilem restauracji, ale w duchu Slow Food (np.
sushi z wykorzystaniem ryb bałtyckich oraz z kaszubskich jezior/rzek), wykorzystanie
owoców sezonowych truskawki kaszubskiej, produktów od lokalnych producentów
itp.

ORGANIZATOR ZAPEWNI KAŻDEMU UCZESTNIKOWI

-stanowisko wyposażone w stół z białym obrusem o długości 6m w tym pod
namiotem (restauracje - 6m, kiermasz, słodkie, wino - do 3m)
-dostęp do energii elektrycznej ok 2 kW (ze względu na ograniczoną moc
przyłączeniową, wszelkie dodatkowe urządzenia elektryczne należy wcześniej
zgłosić organizatorowi)
-pomoc w obsłudze gości Festiwalu (informacja, kosze na śmieci, miejsce do
jedzenia)
-ekspozycję uczestnika poprzez oznaczenie stanowiska (nazwa na tabliczce)

-fartuchy z logo Festiwalu
-cztery identyfikatory, które upoważniają do wejścia na teren Festiwalu
-podstawową obsługę techniczną
-promocję Festiwalu we wszelkich możliwych mediach (zasięg Polska, Europa ze
szczególnym naciskiem na Skandynawię oraz Trójmiasto/ w ramach promocji
połączenie profilu FB każdej chętnej restauracji do wspólnej kampanii w sieci)
-dojazd samochodem do bramek Molo w dniach 23, 24.06 w godzinach 7.00 -9.30
-dostęp do dozowników wody na terenie Molo
-wywóz śmieci w trakcie i po Festiwalu
-naklejki na szybę restauracji potwierdzające udział w poszczególnych edycjach
-dokumentację fotograficzną festiwalu

UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO

-utrzymania porządku w miejscu pracy przez cały czas pobytu na terenie Festiwalu
oraz po jego zakończeniu
-przygotowanie swojego miejsca za stołem wg ustaleń z organizatorem (np. roll up)
-dekoracji stoiska zgodnie z duchem Slow Food (zioła, kwiaty, świeże produkty)
-przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa dotyczących ogólnych zasad
BHP, wyznaczonych miejsc do parkowania, palenia papierosów i przepisów
sanitarnych
-pełnej gotowości w godzinach 11.00 – 18 .00 w każdym dniu Festiwalu, co oznacza
obecność na miejscu całego zespołu biorącego udział w Festiwalu
-przygotowania miniumum 600 porcji degustacyjnych o wartości 5zł każda (bez limitu
max)
-pokrycia kosztów produkcyjnych w wypadku wycofania się z uczestnictwa tuż przed
Festiwalem

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.slowfestsopot.com oraz
FB/slowfestsopot
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym
zasady Festiwalu.
4. Organizator/producenci ubezpieczają Festiwal wykupując polisę OC w PZU S.A.
5. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych/wizerunkowych do celów marketingowych Festiwalu.
6. Organizator/producenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty spowodowane
siłą wyższą oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. silny wiatr, burza.
7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i
czystości na sopockim molo. Ogólne informacje znajdują się na stronie:
www.molo.sopot.pl

