REGULAMIN VIII BIELAWSKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

1. Impreza nosi nazwę „VIII Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, dalej określana jako Jarmark i odbędzie się
15 grudnia 2019r. na bielawskim rynku przy pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa.
2. Organizatorem Jarmarku są: Burmistrz Miasta Bielawa, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie oraz
Zespół Ośrodków Wsparcia.
3. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkaoców Bielawy oraz powiatu dzierżoniowskiego i okolic.
4. Uczestnictwo Wystawców w Jarmarku jest bezpłatne.
5. Organizator nieodpłatnie udostępnia Wystawcom:
- stoiska – drewniane domki wystawienniczo-handlowe (ilośd ograniczona – pierwszeostwo mają instytucje i
stowarzyszenia z miasta Bielawa)
- miejsca do wystawienia własnych stoisk
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeo ze względu na asortyment i kolejnośd. O wyborze
zainteresowani będą powiadomieni 9 grudnia do godz.15.00
7. Przedłużacze i inne niezbędne wyposażenie nie wymienione wyżej, Wystawcy zapewniają we własnym
zakresie. Organizator nie zwraca również kosztów transportu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym i innymi
instytucjami – Wystawca prowadzi sprzedaż na własną odpowiedzialnośd.
9. Wystawca ma obowiązek rozstawid swoje stoisko do godziny 11:00 i prowadzid działalnośd stoiska w
godzinach wyznaczonych przez Organizatora, czyli w godz. 12:00 – 19:00.
Wystawca nie może zakooczyd działalności stoiska wcześniej.
10. Udostępnione przez Organizatora stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie
odpowiedzialny – co oznacza, że jest on zobowiązany utrzymywad w jego obrębie wysoki poziom estetyki i
czystości oraz chronid je przed uszkodzeniami. Po zakooczeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany
jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady powinny byd wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych
do tego pojemników.
11. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, odpowiedzialnośd materialną za szkody ponosi Wystawca.
Wyjątkiem są szkody spowodowane działaniem sił przyrody lub nie będące konsekwencją działania lub
zaniedbania ze strony Wystawcy.
12. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi byd zgodny z obowiązującymi przepisami BHP i
ppoż., nie może stwarzad zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiad lub utrudniad
użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów
komunikacyjnych, czy też wykonywania obowiązków przez obsługę Jarmarku.
13. Parkowanie na terenie Jarmarku jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakośd produktów prezentowanych przez Wystawców.
15. Obrót artykułami spożywczymi wymaga wypełnienia załączonego oświadczenia o sprzedaży i degustacji
wyrobów spożywczych i zgłoszenia tego faktu do Sanepidu we własnym zakresie (według załącznika nr 1).
16. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco go naruszające zostaną poproszone o opuszczenie
Jarmarku.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i
innymi przyczynami losowymi.
19. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentalnych oraz promocji i reklamy. Wystawca
oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w
materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Jarmarku.

20. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w VIII Bielawskim Jarmarku
Bożonarodzeniowym.
21. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną/elektroniczną
KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 6.12.2019r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
ul. Piastowska 19a
58-260 Bielawa
e-mail: biuro@mokisbielawa.pl
22. Wysyłając zgłoszenie Wystawca akceptuje niniejszy regulamin.
ORGANIZATOR
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa, reprezentowany przez dyrektora jednostki Jana Gładysza.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie jest Marcin
Lichnowski.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizacji imprezy organizowanej
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie (wizerunek) na podstawie art.6 ust. 1 pkt. A (zgoda)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sportowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych
osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą
zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzenia kopii zapasowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27
kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w
imprezie organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.
9. Pani/Pana danie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zał. 1
Oświadczenie dotyczące sprzedaży i degustacji
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami dot. sprzedaży i degustacji wyrobów cukierniczych typu
wypieki, podczas Bielawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Burmistrz Miasta Bielawa,
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w dn. 15.12.2019r. na bielawskim Rynku,
a odpowiedzialnośd za sprzedawane wyroby ponoszą osoby, które ten produkt wykonały, tj.:

Lp.

Nazwa produktu

Data wykonania produktów:

Osoba przygotowująca

…………………………………………………….

Oświadczam, że posiadam paragony fiskalne za zakupione produkty, a wyroby spożywcze wykonano
w warunkach zgodnych z wymogami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

……………….………………………….

Podpis

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w Bielawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
15.12.2019r.

STOISKO WYSTAWIENNICZE
Dane Wystawcy (imię i nazwisko, nazwa, adres):

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail):

Rodzaj wystawianych produktów:

Liczba uczestników:

Ja niżej podpisany/-a: ………………………………………………………………………………………

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Bielawie. Pisemne potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęd oraz filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wpisania na listę wystawców
Jarmarku oraz organizacji imprezy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dn. 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa, reprezentowany przez dyrektora jednostki Jana Gładysza.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie jest
Marcin Lichnowski.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizacji imprezy
organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie (wizerunek) na podstawie art.6 ust. 1
pkt. A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sportowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są
już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą
zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzenia kopii zapasowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w
imprezie organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.
9. Pani/Pana danie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

