XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DOBREGO SMAKU
12-15 sierpnia 2021, Poznań, Stary Rynek
INFORMACJA, OFERTA DLA WYSTAWCÓW i KARTA
ZGŁOSZENIA
O FESTIWALU:
Śledząc sytuację związaną z obostrzeniami dot. pandemii
COVID19 ponownie podjęliśmy decyzję o organizacji festiwalu.
Przypominamy, że ubiegłoroczny OFDS był jedną z niewielu
zaplanowanych i zrealizowanych imprez wakacyjnych.
Zakładamy oczywiście, że w okresie tegorocznych wakacji
obostrzenia będą takie same lub mniej restrykcyjne niż rok
temu.
Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku to od piętnastu lat jedna
z największych plenerowych imprez kulinarno-kulturalnych w
Polsce. Festiwal odbywa się co roku, w połowie sierpnia. XIV
edycja OFDS odbędzie się w dniach 12 (czwartek) – 15
(niedziela) sierpnia 2021.

!

Dziesiątki tysięcy spragnionych najwyższej jakości produktów i
potraw smakoszy i wielbicieli kulinariów odwiedzają poznański
Stary Rynek w połowie sierpnia. To właśnie tysiące klientów i
wspaniała atmosfera imprezy sprawiają, że wystawcy i
producenci z całej polski wracają do nas od lat i polecają
imprezę innym. Wszyscy zgodnie podkreślają, że pod
względem sprzedaży to jedna z najlepszych w Polsce.
Jarmark Dobrego Smaku to najważniejszy element
Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu.
Stragany i domki zapełniają historyczny poznański Stary Rynek
otaczają sceny muzyczną i kulinarną.

!

Wśród oferowanych towarów są m.in. wędliny, alkohole,
wypieki, miody, sery, dania gotowe, importowane produkty
spożywcze, gastronomia, w tym stoiska restauracji (z kilku
polskich miast), soki, przetwory i wiele innych

!

OPRÓCZ TEGO KAŻDEGO ROKU:
•
•
•

Organizujemy koncerty przyciągające na Stary Rynek
dodatkową publiczność
Dbamy o obecność osobowości świata kulinariów
Organizujemy liczne warsztaty, konkursy i pokazy
skupiające zainteresowanie mediów i przyciągające
tłumy odwiedzających

TO WSZYSTKO SPRAWIA, ŻE MARKA OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL DOBREGO SMAKU JEST GWARANCJĄ UDANEJ
IMPREZY I ZADOWOLENIA WYSTAWCÓW.

!

!

STOISKA I DANE TECHNICZNE
Wystawcom Oferujemy możliwość wystawiania się na dwóch
rodzajach stoisk.
Stoisko „domek” – Wymiary podstawy domku to 3x2 m. Domek
ma dwa niezależne, zamykane wejścia. Front domku jest
zamykany. Stoiska oznaczone są logotypem OFDS. Istnieje
możliwość wynajęcia ½ domku lub całości. W przypadku
wynajęcia połowy - wstawiana jest ścianka działowa
oddzielająca wystawców.

Stoiska własne – jesteśmy w stanie zezwolić jedynie na
określoną ilość stoisk własnych. Ze względu na regulacje
miejskie, muszą one być każdorazowo zatwierdzone przez
plastyka miejskiego. Dozwolone są jedynie stoiska w kolorze
białym lub ecru (lub stoiska drewniane). Stoiska namiotowe
mogą być rozmieszczane jedynie w wybranych i wskazanych
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków miejscach Rynku.

!

!

!

!

CENNIK JARMARKU DOBREGO SMAKU

CENNIK: STOISKA HANDLOWE i GASTRONOMICZNE
typ stoiska

½ domku

cały domek

stoisko
własne do
9m2

stoisko własne
powyżej 9m2

cena NETTO

1800

2800

2500

ustalane
indywidualnie

PŁATNOŚĆ ZA STOISKO: Ilość stoisk/miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Firmy rezerwujące stoisko uiszczają opłatę rezerwacyjną (800zł + VAT) na
podstawie faktury proforma wystawionej zaraz po przesłaniu zgłoszenia. Pozostała kwota
płatna jest do 25 czerwca 2021. Na podstawie faktury proforma wystawionej po otrzymaniu
wpłaty rezerwacyjnej
RABAT ZA WCZESNE ZGŁOSZENIE:
Podmioty, które prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia i dokonają opłaty rezerwacyjnej do 17
maja 2021 premiujemy rabatem w wysokości 10% ceny stoiska.
•
•
•
•
•
•

Podane kwoty są cenami netto. Zostanie do nich doliczony 23% podatek VAT
Jeśli nie mają Państwo pewności co do kategorii Państwa stoiska, ceny i/lub
chcielibyście Państwo skonsultować z nami wybór – prosimy o kontakt
CENA JEST CAŁKOWITA za 4 dni trwania OFDS, NIE BĘDĄ POBIERANE ŻADNE
DODATKOWE
OPŁATY (prąd, sprzątanie czy ochrona – z wyjątkiem ew.indywidualnych ustaleń)
Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna
Faktury rozliczające opłatę rezerwacyjną wystawiamy po otrzymaniu wpłaty. Faktury
rozliczające pełną wpłatę wystawione będą z datą 1 lipca.

INFORMACJE TECHNICZNE I REGULAMINOWE
•

Stoiska mają dostęp do prądu 230V w skrzynce eklektycznej w odległości nie większej niż 25 m.
(przedłużacze należy przywieźć we własnym zakresie

•

Istnieje możliwość uzbrojenia stoiska w prąd trójfazowy – wg indywidualnych ustaleń. Dodatkowe uzbrojenie
elektryczne niesie za sobą dodatkowe koszta szacowane indywidualnie.

•

Konieczne jest precyzyjne ustalenie z nami zapotrzebowania na prąd już na etapie zgłoszenia. W karcie
zgłoszenia należy wykazać wszystkie urządzenia, których maksymalny pobór mocy przekracza 300W oraz
wyszczególnić ich maksymalny pobór mocy. Prosimy wziąć pod uwagę wszelkie urządzenia eklektyczne z
których będziecie Państwo korzystać. W przypadku niestandardowo wysokiego poboru (maksymalna moc
łączna urządzeń pow. 3 kW) wymagającego dodatkowych zabezpieczeń indywidualnie oszacujemy
dodatkowe koszta. W przypadku używania nie zgłoszonych urządzeń o dużym poborze mocy zastrzegamy
sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty i/lub odłączenie stoiska.

•

Dostęp do bieżącej zimnej wody jedynie ze studzienki wodnej na rynku oraz w 2 przenośnych umywalniach
ustawionych na terenie jarmarku – woda nie zdatna do picia lub przygotowywania potraw.

•

Zapewniamy ochronę stoisk w nocy (ochrona nie dotyczy ew. lekkich sprzętów i towarów zostawionych na
terenie stoiska).

•

Wszelkie reklamy, banery i rollupy muszą być umieszczone wewnątrz stoiska i nie na jego ścianach
frontowych. Może wystąpić konieczność usunięcia reklam po oględzinach jarmarku przez plastyka
miejskiego.

•

Nie ma możliwości wystawienia poza stoiskiem dodatkowych stołów, parasoli, czy ław z wyjątkiem
wystawców, którzy wcześniej uzyskali zgodę organizatora a ich meble spełniły wymogi plastyka miejskiego.

•

W zapewniamy pozwolenie na wjazd pojazdów na płytę Starego Rynku na czas rozładunku i załadunku w
ściśle wyznaczonych godzinach, rano i wieczorem każdego dnia trwania jarmarku. W przypadku nie
stosowania się do zasad i godzin poruszania się po płycie Rynku wjazdówka może zostać odebrana na
polecenie Straży Miejskiej.

•

Stoiska mogą być czynne w godzinach: 12 sierpnia - 11.00 – 22.00, 13 sierpnia - 9.00 – 22.00, 14 sierpnia 9.00 – 22.00, 15 sierpnia – 9.00 – 18.30

•

Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach, regularne usuwanie śmieci do
ustawionych kubłów oraz doprowadzenie stoiska do stanu pierwotnego po zakończeniu jarmarku. W
przypadku pozostawienia plam na obszarze stoiska wystawcy mogą zostać obciążeni kosztami ich
usunięcia przez firmę sprzątającą.

•

Wystawcy używający oleju lub innych tłuszczów zobowiązani są posiadać i używać pojemników na zużyty
tłuszcz

•

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia najmu stoiska podmiotom, które według organizatorów festiwalu
nie wpisują się w jego ideę, lub w przypadku zbyt dużej ilości zainteresowanych wystawców w
poszczególnych kategoriach.

•

Organizator nie zapewnia wystawcom miejsc parkingowych. Wystawcy otrzymują pozwolenie na wjazd na
płytę Starego Rynku na czas rozładunku i załadunku w ściśle określonych godzinach o których zostaną
poinformowani. Nie ma możliwości parkowania samochodów – chłodni na płycie Starego Rynku, nie
zapewniamy prądu dla samochodów chłodni z wyjątkiem indywidualnych, pisemnych ustaleń.

•

We wszystkich bieżących kwestiach porządkowych wystawcy zobowiązani są do przestrzegania poleceń
koordynatora jarmarku.

•

Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną WE
WŁASNYM ZAKRESIE ZAPEWNIAJĄC SOBIE WYMAGANE PRZEZ SANEPID elementy stoiska i
wyposażenia wystawców w tym środki ochrony sprzedających i kupujących.

•

Wystawcy sprzedający alkohol zobowiązani są do uzyskania tymczasowej koncesji we właściwym wydziale
Urzędu Miasta Poznania we własnym zakresie. Organizator festiwalu zgłasza urzędowi listę podmiotów
sprzedających alkohol wraz z mapką sytuacyjną.

Niezastosowanie się do któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów może skutkować zamknięciem stoiska bez
zwrotu opłaty za stoisko

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW:
Szymon Wagner, tel. 693 357 373, szymon@ofds.pl
Wojciech Lewandowski, Tel. 605 896 309, kontakt@ofds.pl

XV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku Karta zgłoszenia wystawcy
Poznań, Stary Rynek 12-15 sierpnia 2021r.
1. nazwa i rodzaj stoiska
nazwa stoiska
asortyment
stoiska
Wybrany typ
stoiska – właściwe
zakreślić

1/2 domku

cały domek

Będziemy ubiegać się o tymczasową koncesję na sprzedaż
alkoholu – właściwe zakreślić

własne o wymiarach:
szer..… głęb…….

TAK

NIE

2. zapotrzebowanie elektryczne
Wykaz wszystkich używanych urządzeń elektrycznych powyżej 300W
rodzaj urządzenia

maks. pobór mocy urządzenia

3. dane firmy
pełna nazwa

pełen adres

Nip

osoba do kontaktu

nr telefonu komórkowego

adres email

5. uwagi:

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości wszelkie informacje i zasady zawarte w
ofercie dla wystawców XV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku.
1. w razie wątpliwości dot. wypełnienia formularza prosimy o kontakt
2 stoiska własne ze względów technicznych i estetycznych muszą każdorazowo uzyskać akceptację producenta
festiwalu
3. W przypadku niestandardowych rozmiarów stoiska, dodatkowych wymagań technicznych lub innych
wątpliwości prosimy uzgodnić ostateczną cenę z koordynatorem jarmarku.
4. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wystawienie faktury i zaksięgowanie wpłaty na koncie
Formularz prosimy przesłać mailem na adres kontakt@ofds.pl
Data i podpis zgłaszającego:

