ФЕСТИВАЛ НА ЗАНАЯТИТЕ
8-12 юНИ в гр.Бургас

Правила за участие

Уважаеми дами и господа,
Регионална занаятчийска камара Бургас и Асоциация на художниците
аматьори -Къркларели, Турция Ви канят да вземете участие в трансграничен
фестивал на занаятите.
Фестивалът ще се проведе през периода от 8 до 12 Юни, 2018 в Културен
център Лукойл, гр. Бургас
Фестивалът е част от дейностите по проект Партньорство за Творчески
Културен Туризъм (iCREATE), CB005.1.23.057, финансиран от Програма
Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020.

Няма такса за участие!
Информация за контакт:
Организатор: Реванш 22 ЕООД: тел.: г-н Лазаров 0898579951
E-mail: darin_lazarov@abv.bg

1. Целта на трансграничния фестивал на занаятите е популяризирането на занаятите в трансграничния регион и
промотирането им като туристическа дестинация, която може да предложи интегриран туристически продукт,
основан на богатото културно историческо наследство и традиции. Фестивалът има за цел да представи
традиции, занаяти, културно, историческо наследство в трансграничния регион. Участниците във фестивала ще
представят основни активи- продукти, занаяти, туристически атракции и услуги от транс-граничния регион, ще
изградят връзки и мрежа за подкрепа, сътрудничество и за развитие на нови туристически продукти.
2. Целевите групи от участниците във игрите включват:
2.1. Партньорите по проекта - 2 партньора от
2.2.местни лица/занаятчии и/или организации и/или фирми, които представят местни културни традиции и
занаяти и туристически продукти, характерни за транс-граничния, които спадат в поне една от следните категории:

Такива, които произвеждат/представят продукти, изделия със специфични особености характерни за
трансграничния регион България- Турция или са творци, артисти от трансграничния регион
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Такива които произвеждат/представят занаяти, традиции от транс-граничния регион

Такива, които представят културно, историческо, архитектурно наследство. и др. Такива са читалища,
общини, НПО, музеи, Д„ПП Странджа“ и др. организациии, които разработват и/или представят туристически
продукти, традиции, история, архитектура, изкуство.
Крайни бенефициенти са и посетителите на фестивала, както и граждани и гости на гр. Бургас, които ще участват
срещата и изложението, организирани на 8,9,10 юни в гр. Бургас. Те ще бъдат публиката, пред която участниците
ще демонстрират традиционии продукти, традиции и вкусове.
3. Регистрация за участие
По одобрен от Възложителя списък се изпращат покани за участие и информация за публикувана регистрационна
форма на сайта за фестивали www.strandja-fest.info /Facebook . Регистрационната форма е разработена на
български/турски език и одобрена от Възложителя и включва информация за държава-произход, наименование,
контакти, занаят, продукт, който представят. Може да бъде предоставена при поискване и на хартиен носител.
Информацията от регистрационните карти се обработва – изготвя се окончателен списък на участниците и
програма на фестивала и участниците.
Регистрационната форма и включването в окончателния списък на участниците в програмата гарантира на
участниците настаняване, транспорт, храна по време на фестивалните дни, съгласно попълненият брой на
участници и заявени нужди.
Регионална занаятчийска камара Бургас има право да направи подбор сред българските участниците ако броя
на регистрираните надхвърли 30.
4. Място и период на провеждане на фестивала. Работно време. Охрана.
Фестивалът ще се проведе 8-12 юни в Бургас.
На 9-10 юни ще бъде осигурена охрана за щандовете на изложителите за периода от 9.00 на 9.06.2018 до 17.00 на
10.06.2018. През деня участниците осигуряват наблюдение на щандовете си.
5. Изложителите могат да участват в едно или повече събития от петте фестивални дни.
6. Цени и такси:
Няма такса за участие във Фестивала!
7. Права и задължения на Изложителите.
7.1 Изложителят има право:
7.1.1 Да ползва предоставената площ с цел представяне или демонстрация .
7.1.2 Да излага стоки и услуги, които не са забранени от закона и по начин, който не би предизвикал санкции по
действащото законодателство на Република България и Република Турция
7.1.3 Да излага продукти само в границите на предоставената му площ, спазвайки законовите, данъчни, хигиенни,
противопожарни и др. изисквания или да представи изпълнението си, съобразно последователността и времето,
което му е определено в програмата на фестивала.
7.2 Изложителят е длъжен:
7.2.1. Да заяви с регистрационна форма желанието си за участие във фестивала и какво ще ползва- настаняване,
транспорт, кетъринг
7.2.2. Да участва във фестивала с асортимента/изпълнението, който е описал в регистрационната форма.
Допълнения и промени в асортимента/изпълнението стават само със съгласието на Организатора.
7.2.3. Да аранжира експонатите и стоките си без да поврежда, пробива или нарушава повърхностите и елементите
на конструкцията и оборудването.
7.2.4. Да урежда сам всички въпроси, свързани с неговите стоки и експонати, като: транспортиране, застраховане,
аранжиране, договориране и продажба.
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7.2.5 Да урежда сам всички въпроси, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като
всички разходи са изцяло за негова сметка.
7.2.6 Извършването на необходимите замервания във връзка с безопасната екплоатация на електроуредите и
съоръженията са изцяло за сметка на изложителя.
7.2.7. Да изложи продуктите си не по-рано от 9.00 ч. на 9,06,2018 и да приключи не по-късно от 18.00 ч. на
10.06,2018 в гр. Бургас .
7.2.8. Да осигури достъп на Организатора по всяко време до всички предадени му за използване щандове.
7.2.9. Изложителят носи отговорност за причинени от него, или негови служители щети, констатирани с протокол.
7.2.10. Щетите се заплащат по пазарни цени преди освобождаване на предоставения щанд.
7.3 Изложителят няма право:
7.3.1 Да отдава или преотдава фестивални услуги;
7.3.2 Да опазва имуществото на предоставените му : хотел за настаняване, транспорт, ресторант за изхранване. В
случай, че ползва услуги, извън осигурените основни- нощувка, транспорт, порцион по меню, ще заплати сам за
тях- напр. за рум сървис, поръчка на различни от осигурените освежителни напитки и т.н.
8. Заключителни разпоредби
8.1 Организаторът запазва правото си по всяко време едностранно да променя Общите условия. Всички промени
се оповестяват чрез публикуването им на интернет сайта на проекта – http://strandja-fest.info
Промените влизат в сила веднага след оповестяването им по гореописаният ред, независимо дали участникът се е
запознал с тях.
8.2 Страните се задължават да не разкриват и да не използват недобросъвестно техническа, търговска или друга
поверителна информация, получена във връзка или по повод изпълнението на фестивала.
8.3 Всички правоотношения между Организаторите и Участника са предмет на регулиране от правото на
Република България.
8.4 Условията обхващат осем раздела и са изготвени на български език. Версията е предоставена на български
език на турският ръководител на проекта. В случай на спор, версията на български език e с предимство. В случай
на противоречие между клаузите на турски език, версията на български език ще бъде използвана за тълкуване на
действителната обща воля на страните.
8.5 С подписване на Заявката за участие, страните потвърждават, че са прочели настоящите общи условия и че
напълно разбират и приемат без всякакви възражения всичко, което предвиждат.
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