REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady organizacyjne VI Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie na terenie
placu gminnego w Dopiewie. VI Jarmark Świąteczny jest imprezą wystawienniczo-handlową dla wytwórców wyrobów użytkowych i artystycznych,
naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i innych wyrobów użytkowych o tematyce bożonarodzeniowej.





Termin 04.12. 2022 (niedziela)
Dla zwiedzających Jarmark czynny jest od godz. 13.00 – 19.00
Dla wystawców Jarmark czynny jest od godz. 10.00 – 21.00 (10.00 –
12.45 montaż stoiska, 19.00 – 21.00 demontaż stoiska)
§ 2 WARUNKI UDZIAŁU

1.

Uczestnik zamierzający wziąć udział w VI Jarmarku Świątecznym zobowiązany jest przesłać organizatorowi prawidłowo wypełnioną
Kartę Uczestnika imprezy w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2022
a) pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, ul.
Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo z dopiskiem „Jarmark Świąteczny”
b) osobiście do biblioteki w Dopiewie, w godzinach pracy biblioteki

c)
2.
3.
4.
5.

e-mailem na adres: ck@bibldop.pl
Samo nadesłanie Karty Zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze
Wystawcy.
Organizator dokonuje wyboru Wystawców spośród nadesłanych propozycji i decyduje o uczestnictwie. Każdy zostanie powiadomiony o
decyzji w dniu 25 listopada.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Organizator udostępnia tylko i wyłącznie miejsce przeznaczone do ustawienia WŁASNEGO NAMIOTU/Stoiska nie przekraczającego wymiaru 3x3 m
(Teren nie zadaszony, trawiasty!)
§ 3 KAUCJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizator pobiera od każdego wybranego wystawcy kaucję zwrotną w wysokości 300zł
Opłata za stoisko wynosi 200zł
Po zakończeniu Jarmarku i wywiązaniu się z ustaleń (tj. obecności na Jarmarku) kaucja podlega zwrotowi w terminie do 14 dni od zakończenia
jarmarku.
W przypadku nie pojawienia się wystawcy lub rezygnacji ze stanowiska wpłacona kaucja nie będzie zwrócona.
Łączną kwotę tj 500 zł należy wpłacić na konto Organizatora: 39 9043 1012 2012 0027 6245 0001 tytułem: Jarmark świąteczny w Dopiewie
oraz nazwę wystawcy
Z kaucji i opłaty za stoisko zwolnione są publiczne instytucje oświatowe i kulturalne
§ 4 OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wystawca musi posiadać swój własny namiot wystawienniczy nie większy niż 3x3m
Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska
Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ i BHP
Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi wystawca
Stoisko powinno być przyozdobione motywami świątecznymi, lampkami świątecznymi itp.
Nie dozwolone jest używanie farelek, grzejników i czajników elektrycznych.
Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia środków ochrony dla własnego stoiska
oraz zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi
(maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
Wystawca lub jego pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 lub
wykazuje objawy zakażenia powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić ten fakt do
Organizatora i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien
się wstrzymać od uczestniczenia w Jarmarku.
§ 5 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Organizator zapewnia:

1.
2.
3.
4.
5.

Promocję Jarmarku w mediach
Wyznaczoną powierzchnię wystawienniczą na terenie placu gminnego (3x3m)
Ogólnodostępne toalety przenośne
Dostęp do prądu 220V i podstawowe oświetlenie stoiska
Organizator nie zapewnia stołów, krzeseł oraz namiotów

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzież towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Jarmarku z powodów zaistnienia siły wyższej, w
szczególności w razie zmiany sytuacji epidemicznej na terenie województwa wielkopolskiego.
W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę
poprzez uczestnictwo w Jarmarku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się klientów Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum
Kultury w Dopiewie, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie, ul.
Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772497777 (dalej: Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@bibldop.pl.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest : Jarmark
świąteczny w Dopiewie zgodnie z uprawnieniem Administratora wynikającym z uzyskanej zgody na przetwarzanie danych w formie
Pani/Pana oświadczenia.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest
możliwość realizacji zadania podanego w pkt. 3 powyżej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja zadania podanego w pkt. 3 powyżej.
Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c)
ograniczenia przetwarzania:
i.
jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
ii.
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
d) usunięcia danych, gdy:
i.
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii.
po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,
iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją,
f)
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej
lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Część danych podanych przez Użytkownika, nie
posiadająca cech danych osobowych, może być gromadzona w bazie danych Administratora jedynie dla celów statystycznych, np.
w zakresie ilości w jednostce czasu. Żadna z gromadzonych w tym celu informacji nie pozwala przypisać ich konkretnej osobie, której
te dane dotyczą.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
VI Jarmark Świąteczny
w Dopiewie 04.12.2022
od 13.00 – 19.00
Imię i nazwisko / pełna
nazwa firmy
Adres
Telefon:
www:

e-mail:

Branża
(należy dokładnie opisać prezentowany
asortyment,
ze wskazaniem rodzaju produktów oraz
sposobu produkcji)

Osoba do kontaktu:

Deklaruję chęć wzięcia udziału w VI Jarmarku Świątecznym w Dopiewie w dniu 04.12.2022 w godz.
13.00 – 19.00. Zapoznałem się z Regulaminem dla Wystawców.

.................................................................

(data, pieczęć i czytelny podpis)

