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Право учешћа на манифестацији имају физичка и правна лица која су попунила и доставила
пријаву излагача;
Крајњи рок за подношење пријаве је 22.01.2019. године;
Пријава је неопозива и обавезна, а број учесника је ограничен (20 максимално);
Због недовољног броја штандова, два излагача дијеле један штанд;
На штандовима могу да излажу искључиво физичка и правна лица која излажу и продају
сувенире и рукотворине из властите производње (ручни рад, производи од меда, воћа и
слично);
Организатор задржава право отказати излагачу учешће на манифестацији уколико процјени да
пријава не одговара садржају и квалитети манифестације или из других битних разлога;
Организатор задржава право забранити излагање и уклонити излагачеве производе из
изложбеног простора уколико закључи да не одговарају наводима излагача, те их уклонити на
његов трошак;
Излагачи морају да на обиљежено мјесто одржавања манифестације (03.02.) дођу најкасније до
08.30 часова, изложе своје производе и возило уклоне са мјеста одржавања манифестације;
Учешће на манифестацији „Дани зиме на Козари“ је бесплатно за све излагаче;
Излагачи морају да се пристојно понашају, одржавају свој простор уредним и обавезују се да по
завршетку манифестације организатору предају простор и опрему у стању у каквом су
преузели, те да ће одмах подмирити сваку насталу штету;
Излагачи требају да буду поред својих рукотворина и чувају своје производе;
Излагачи требају да на манифестацију понесу лијепо васпитање и ведро расположење и да
прихвате чињеницу да су организатору сви учесници драги гости, независно од мјеста
пребивалишта;
У случају да излагач крши било коју од прије наведених одлука, организатор има право
забранити му учешће на манифестацији;
Организатор задржава право одустајања од одржавања манифестације због више силе и
временски услова о чему је дужан обавијестити излагача;
Свим излагачима се додјељују захвалнице;
Излагачи су упознати са општим условима излагања и обавезама и својим потписом то и
потврђују.
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