Regulamin Jarmarku Wielkanocnego w bolesławskim parku
impreza towarzysząca Jarmarkowi: Wernisaż wystawy „MALARCIE”
1.Organizator: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław
tel: (32)6424-073, e-mail: ck@gminaboleslaw.pl
2. Termin i miejsce: 05.04.2019r. – bolesławski park
3. Cel Jarmarku: integracja środowiska lokalnego, poprzez tradycję związaną ze Świętami Wielkanocnymi,
przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury. Jarmark służyć będzie promocji regionalnych
potraw, wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze wielkanocnym.
4. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż, m.in. takiego
asortymentu jak: obrazy, albumy, kartki okolicznościowe, wyroby z wikliny, słomy, siana, gliny, serwety, obrusy,
firany,ceramika, zabawki ręcznie robione, rzeźbione, wyroby regionalne, pisanki, baranki, stroiki, świece, koszyczki,
ozdoby rękodzielnicze,zajączki, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne,dzianina artystyczna, biżuteria,
artykuły spożywcze w tym: nabiał, potrawyi wypieki tradycyjne, gastronomia w tym: wędliny, miód, nalewki, soki, itp.,
ogrodnicze w tym sadzonki roślin oraz inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora
5. Uczestnikami Jarmarku mogą być firmy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi i rękodzieła
artystycznego itp.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Centrum Kultury w Bolesławiu wypełnionej karty
zgłoszenia – drogą pocztową (ul.Główna 55) lub e-mailem ck@gminaboleslaw.pl najpóźniej do dnia 03.04.2019r.
7. Uczestnictwo w Jarmarku jest bezpłatne.
8. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnego stolika i namiotu na wypadek deszczu.
9. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszenia oraz rodzaj asortymentu, przy
czym zastrzega sobie jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem
Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.
8. Udział w Jarmarku Wielkanocnym jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
1.Wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych osobowych zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 2. Wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Centrum
Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne osoby na zlecenie Centrum Kultury wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na
których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach Jarmarku, materiałach służących
popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Centrum Kultury poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych, w
szczególności na stronach internetowych, b) prasie, c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp 3.Osoba biorąca udział jest poinformowana że:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1)
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 – 329 Bolesław 2) Centrum
Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 3) Dane
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych) 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na
rzecz Centrum, podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy
prawa, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 9) Pani/Pana dane osobowe oraz
dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne
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Potrzebna ilość miejsca

Udział w Jarmarku Wielkanocnym jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
1.Wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu danych osobowych zgodnie
z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 2. Wyrażeniem zgody na
wykorzystanie przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu lub przez inne osoby na zlecenie Centrum Kultury
wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach Jarmarku , materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Centrum Kultury
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, b) prasie, c)
broszurach, ulotkach, gazetkach itp 3.Osoba biorąca udział jest poinformowana że: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1) Administratorem danych
osobowych jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 – 329 Bolesław 2) Centrum Kultury
wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w
czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i
dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych) 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych
osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum, podmioty świadczące na rzecz Centrum
usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy prawa, organy uprawnione na podstawie
przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały
profilowaniu. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast
danych fakultatywnych jest dobrowolne
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(data i podpis Wystawcy)

