
Regulamin stanowisk wystawienniczych

Dożynki Gminne 2019

Niedźwiada, 18 sierpnia  2019 r.

I.

1. Organizator – Urząd Gminy Niedźwiada z siedzibą Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104
Niedźwiada.

2. Dożynki  Gminne  organizowane  w  dniu  18 sierpnia 2019 r. na placu przy  Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie

3. Do  udziału  w  imprezie  zapraszamy  rękodzielników  oraz  twórców  przedmiotów
użytkowych i artystycznych. Z asortymentu są wyłączone wszelkie artykuły spożywcze
(min.  potrawy z  grilla,  lody,  wata  cukrowa,  gofry,  napoje,  żelki,  cukierki,  itp.)  oraz
urządzenia rekreacyjne (dmuchane zamki, trampoliny , itp.).

4. Celem  organizacji  jest  promocja  walorów  rękodzieła  artystycznego  i  użytkowego,
prezentacja różnorodnych dziedzin i form aktywności twórczej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu.

6. Wystawca organizuje swoje stoisko we własnym zakresie  – organizator  nie  zapewnia
wyposażenia.

7. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem
zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na
prowadzenie takiej działalności.

8. Podczas Imprezy zabrania się prowadzenia jakichkolwiek form agitacji politycznej.

9. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Imprezy, która narusza dobre
obyczaje, godności i uczucia religijne.

II.

1. Osoba  lub  firma  chcąca  wystawić  swoje  produkty  zobowiązana  jest  do  zgłoszenia
udziału  w Urzędzie  Gminy na  karcie  zgłoszenia.  Kartę  zgłoszenia  można pobrać  ze
strony www.niedzwiada.pl lub osobiście otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 10.

2. Kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście u Organizatora w sekretariacie Urzędu Gminy
lub  przesłać  skanem na  adres  e-mail: p  oczta@niedzwiada.pl   albo  przesłać  listem na
adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.

3. Karty zgłoszeniowe należy złożyć u Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 lipca 2019 r.

4. Organizator potwierdza zgodę na ustawienie stoiska Wystawcy pisemnie, mailowo, albo
sms-em wg informacji podanych w Karcie zgłoszenia do dnia 9 sierpnia 2019 r.

5. Organizator wyznacza i wskazuje miejsce na ustawienie stoiska Wystawcy.

6. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który otrzymał zgodę Organizatora.

III.

1. Dojazd Wystawcy na miejsce imprezy we własnym zakresie.

2. Montaż stoiska w dniu 18 sierpnia 2019 r. do godziny 14.00. demontaż bezpośrednio po
zakończeniu imprezy.

3. Wystawca odpowiada osobiście za organizację stoiska i sprzedaż.

http://www.niedzwiada.pl/
mailto:ug@przytoczna.pl


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy Wystawcy oraz formę 
rozliczenia z Urzędem Skarbowym

5. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na prowadzonym przez siebie 
stoisku oraz posprzątania po zakończeniu.

6. Wystawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stan  oferowanego  towaru.  Wystawca
przystępując  do  uczestnictwa  w  imprezie  jednocześnie  potwierdza  jakość  towarów,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  sanitarnymi.  Ponosi  także  odpowiedzialność
prawną za eksponowane przedmioty.

7. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
i bezpieczeństwa.

8. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla pojazdów Wystawców.

IV.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, 
po i w czasie trwania Imprezy.

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, a także wydarzenia 
spowodowane przyczynami losowymi.

3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

V.

1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i 
akceptacją niniejszego regulaminu oraz otrzymywanym potwierdzeniem od 
organizatora.

2. Potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu jest podpis na Karcie zgłoszenia.

3. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji i promocji lub reklamy
imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych. W przypadku braku zgody na ww. działania prosimy
o zgłoszenie tego faktu Organizatorowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem.

VI.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem  danych osobowych Wystawcy jest Wójt Gminy Niedźwiada 
z siedzibą w Niedźwiadzie – Kolonii 43, 21-104 Niedźwiada. 

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z ustawieniem stoisk
podczas Dożynek Gminnych.

3. Pana/i dane osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  obowiązków  wynikających
z przepisów prawa;

4. Dane osobowe mogę  być  przekazywane innym organom i  podmiotom wyłącznie  na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;



5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;
6. Posiada  Pan/i  prawo  do:  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  poprawiania,

sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie  danych osobowych Pana/i  dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;


