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1. Organizatorem imprezy pn. „Festiwal sztuki ludowej i jadła regionalnego Ziemi Lubuskiej 
CEPELIADA 2016” jest Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada”, przy współpracy z: 
Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”, Nowosolskim 
Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowej Soli oraz Regionalnym 
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.  
2. Miejscem organizacji Festiwalu jest teren Placu Floriana w Nowej Soli. 
3. Festiwal organizowany będzie w dniach od 25 do 26 czerwca 2016 r., w godzinach od 10:00 
do 19:00. 
4. Program imprez towarzyszących Festiwalowi zostanie ogłoszony w mediach lubuskich oraz na 
terenie miasta i gminy Nowej Soli w postaci plakatów. 
5. Organizator dysponuje własną służbą ochrony, służbą medyczną oraz obsługą organizacyjną: 
- wyznaczony jest punkt informacyjny Organizatora, w którym dostępny jest telefon alarmowy, 
obsługa Festiwalu posiada identyfikatory. 
- wyznaczony jest punkt służby ochrony oraz służby medycznej. 
6. Osoby obecne na terenie wystawowym są zobowiązane zachowywać się  w sposób nie 
zagrażający porządkowi i bezpieczeństwu innych osób na niej obecnych a w szczególności 
przestrzegać postanowień regulaminu Festiwalu. 
7. Zabrania się wnoszenia na teren Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów 
(narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych. 
8. Organizator Festiwalu uprawniony jest do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności 
zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
9. Służba ochrony  Festiwalu, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym 
miejscu, jest uprawniona do ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia i 
sprawnego przebiegu Festiwalu. 
10. Służba ochrony ma obowiązek:  
- usunąć z  terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Festiwalu; 
- w przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe Organizatora są nieskuteczne, 
organizator występuje o pomoc do Policji lub Straży Miejskiej w Nowej Soli. 

Festiwalu Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego  

„CEPELIADA 2016” 

25 – 26 czerwca 2016 r., Plac Floriana w Nowej Soli 
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11. Wystawcy poszczególnych stoisk ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, 
sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i urządzeń podczas Festiwalu. 
12. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczą. Wystawcy zobowiązani są wykonać 
aranżację stoiska we własnym zakresie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla nich 
samych oraz osób odwiedzających stoisko. Aranżacja stoiska możliwa jest tylko  
w obrębie wyznaczonego miejsca. 
13. Wystawcy mają prawo do montażu stoisk wystawienniczych od dnia 24.06.2016 r., od 
godziny 15:00. Stoiska powinny być przygotowane do dnia 25.06.2014 r., do godziny 10:00. 
14. Z chwilą przybycia na teren Festiwalu Wystawcy zobowiązani są do rejestracji  
w punkcie informacyjnym Organizatora. 
15. Plan rozmieszczenia stanowisk gotowy będzie w punkcie informacyjnym Organizatora. 
16. Każdy Wystawca ma obowiązek posiadać identyfikator. Identyfikatory przekazane zostaną 
Wystawcom (2 szt. dla każdego Wystawcy) w punkcie informacyjnym Organizatora podczas 
procesu rejestracji. 
17. Uczestnicy imprezy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować się do jego 
postanowień. 
18. Podczas trwania Festiwalu można wziąć udział w konkursach: 
  a. na najlepszy produkt regionalny w kategoriach:  
       - wyroby piekarniczo – cukiernicze,  
       - napoje alkoholowe i bezalkoholowe (nalewki, wino, piwo),  
  b. na najciekawszy wyrób rękodzielniczy,  
  c. na najładniejszy kram,  
19. Warunkiem udziału w konkursach na: „Najlepszy produkt regionalny – wyrób piekarniczo-
cukierniczy”, „Najlepszy produkt regionalny – gotowe dania i potrawy”, „Najlepszy produkt 
regionalny – napoje alkoholowe i bezalkoholowe” jest pisemne zgłoszenie udziału w konkursie, 
dostarczone Organizatorowi najpóźniej dnia 20.06.2016 r. w danej kategorii (każda potrawa,  
w każdej kategorii na oddzielnej karcie zgłoszenia). 
20. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest przygotować potrawę w celu jej degustacji 
przez komisję konkursową oraz dostarczyć ją na czas dokonania oceny, która nastąpi na terenie 
Festiwalu, podczas jego drugiego dnia trwania, tj. dnia 26.06.2016 r. 
21. Komisja w konkursie „Na najładniejszy kram” przez dwa dni trwania Festiwalu, tj. od 25 do 
26 czerwca 2014 r. dokonuje oceny stoisk w oparciu o następujące kryteria: 
 - aranżacja stoiska, 
         - kontakt wystawcy ze zwiedzającym, 
 - pokaz praktycznych umiejętności, 
 - reklama artysty 
23. Organizatorem konkursów jest Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada”. 
24. Udział w Festiwalu zarówno w charakterze zwiedzających, jak i Wystawców jest bezpłatny.  
25. Szczegółowych informacji dotyczących Wystawcy udziela organizator – Fundacja Twórczości 
Ludowej „Cepeliada” w Nowej Soli, ul. Wróblewskiego 5, tel. 601788531 lub; e-mail: 
fundacja@cepeliada.net      

  
    


