Regulamin działalności handlowej
V Wiosennego Jarmarku Świątecznego 2019
w Złotoryi
1. Termin Jarmarku Świątecznego: 06.04.2019 r. w godz. 9:00-14:00 (przygotowanie
stoiska przez wystawców w godz. 8:00 – 9:00).
2. Miejsce Jarmarku: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,
pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
3. W Jarmarku w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące
działalność gospodarczą, firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone,
twórcy ludowi i rękodzieła artystycznego, przedsiębiorcy posiadający w swym
asortymencie, wyroby jak najbardziej zbliżone do tematyki jarmarku
wiosenno – świątecznego, koła gospodyń wiejskich itp.
4. Celem Jarmarku jest m.in. promocja Wystawców poprzez prezentacje i sprzedaż
oferowanego asortymentu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie poprawnie wypełnionej
Karty Zgłoszenia do dnia 10.03.2019 r. Kartę należy pobrać ze strony internetowej
www.zokir.pl oraz przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną, lub złożyć osobiście
w siedzibie Organizatora:
Muzeum Złota
Ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja
Tel. 76/8782985
Tel. 534172700
Email:muzeumzlota@o2.pl
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Jarmarku po pisemnym powiadomieniu
Organizatora nie później niż do 16.03.2018 r. Organizator w wyniku rezygnacji
zastrzega sobie prawo do podpisania Karty Zgłoszenia z kolejnym uczestnikiem. Za datę
odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do siedziby Organizatora.
7. Ilość zgłoszeń jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia Wystawcy
na Jarmark bez podania przyczyny.

9. Organizator dysponuje stołami wystawienniczymi:
stół o wym. 120 cm x 80 cm - 15 zł
stół o wym. 160 cm x 80cm – 20 zł
Opłata za stół zostanie pobrana podczas Jarmarku.
Wystawcy z własnym stoiskiem/stołem będą wyceniani indywidualnie.
10. W czasie Jarmarku działalność handlową mogą prowadzić wystawcy z potwierdzonym
Zgłoszeniem Udziału tylko w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
11. Wystawienie samodzielnego stoiska bez wcześniejszego Zgłoszenia Udziału będzie
możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed,
po i w trakcie trwania Jarmarku.
13. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą,
uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi.
14. Uczestnicy są zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób nie naruszając
dobrych obyczajów, godności i uczuć religijnych.
15. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na swoim stoisku
zarówno w trakcie trwania jak i po zakończeniu Jarmarku.
16. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć
Uczestnika z Jarmarku.
17. Uczestnicy Jarmarku wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, publicznego
wystawiania, wyświetlania, publikowania i prezentacji wystawionych produktów, jak
również filmowanie, fotografowanie własnego wizerunku i prac, przetwarzanie danych
osobowych na stronach internetowych Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 osobowych) tzw. RODO (Dz. U. UE L 119
z 04.05.2016).

Organizator

KARTA ZGŁOSZENIA
V WIOSENNY JARMARK ŚWIĄTECZNY 2019
W ZŁOTORYI
UWAGA: W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o uczestnictwie i lokalizacji stoiska
decyduje rodzaj oferowanego towaru oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Imię i nazwisko / Nazwa firmy/Stowarzyszenie itp.:
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
ulica………………………….… nr ………… kod pocztowy __ __ - __ __ __
miejscowość…………………….....................................
NIP…………………………………………………………… REGON……………………………………….......
telefon ……………..………….... fax ……………………
e-mail ……………….………………………………..
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………...............................................
....................................................................................................................
Oferowany asortyment
……..................……………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
Ilość zamawianych stołów
.......................................................
Własne stoisko (ilość stołów)
...............................................................................................................................
Miejsce wytyczone przez organizatora nr
...............................................................................................................................

Opłatę należy uiścić na miejscu w dniu imprezy.
Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z Regulaminem IV Wiosennego Jarmarku
Świątecznego i akceptuję go w całości.
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania
zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub
posiadającego pełnomocnictwa.
Nadesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy
o uczestnictwie w Jarmarku.
Klauzula zgody i Klauzula informacyjna
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach.
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot. Jarmarku.

Zgodnie z art. 13 RODO, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5,
59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-72-83 informuje, iż:
1) dane osobowe Pana/Pani w zakresie obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania będą przetwarzane w
celu uczestnictwa w Jarmarku i jego promocji oraz w celach realizacji zadań statutowych ZOKiR - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
2) podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą
informacją zgodnie z art. 9 ust.2 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
3) administratorem danych osobowych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59-500
Złotoryja, NIP: 694-000-72-83; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zlotoryja.pl, tel. 76 8779164
4) ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; wystawcy na Jarmarku przysługuje
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, dane osobowe będą przetwarzane
przez czas organizacji konkursu lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi
danych i w stosunku do niego;
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
6) podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Wiosennego jarmarku Świątecznego
i uczestnictwa w nim, odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa
w Jarmarku, przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich, a także
rozliczenia zgodnie z warunkami Jarmarku.

………………………………………….
data

…………………………………………..
czytelny podpis uczestnika jarmarku

