
 
 

 
 

 
REGULAMIN VI JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

W PIESZYCACH 
Święta w barwach polsko - czeskich 

 
Jarmark jest świetną okazją do przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury. 
Służyć będzie promocji regionalnych potraw, wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o 
charakterze bożonarodzeniowym. Ma na celu prezentację różnych form aktywności twórczej i 
artystycznej, propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań.  
 

1. Impreza nosi nazwę: „VI Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy” - Święta w barwach polsko-
czeskich, w dalszej części wymieniana jako Jarmark. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury w Pieszycach. 

3. Jarmark odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach przy ul.  M. 
Kopernika 37, 58-250 Pieszyce dnia 15 grudnia 2018 roku w godzinach oznaczonych poniżej: 

• 15 grudnia - czas trwania Jarmarku – godz. 14.00 - 18.00  
• Montaż stoisk w dniu 15 grudnia, Wystawcy: 12.00   
• Demontaż stoisk w dniu 15 grudnia, Wystawcy: 18.00 – 20.00    

         
4. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.  

5. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest bezpłatne. 

6. Organizator nieodpłatnie udostępnia Wystawcom:  

• stoiska - drewniane domki wystawienniczo – handlowe (ilość ograniczona); 

• miejsca do postawienia własnych stoisk; 

• zaplecze sanitarne. 

7. Przedłużacze i inne niezbędne wyposażenie Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. 

8. Przyjazd na koszt własny Wystawcy – Organizator nie zwraca wystawcy kosztów transportu.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym  
i innymi instytucjami – Wystawca prowadzi sprzedaż na własną odpowiedzialność. 
  
11. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez 
Organizatora, czyli w godz. 14.00-18.00 i nie może zakończyć działalności stoiska wcześniej. 
 
12. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za 
nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie wysoki poziom 
estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami.  
Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego 
obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 
 
13. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, za wyjątkiem szkód spowodowanych działaniem sił 
przyrody, bądź do spowodowania których nie przyczyniło się działanie bądź zaniechanie Wystawcy, 
odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca. 
 



 
 

 
 

14. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub 
mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, 
korzystać z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych, wykonywania obowiązków 
przez obsługę Jarmarku. 
 
15. Parkowanie na terenie Jarmarku dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatora. 
 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez 
Wystawców. 
 
17. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone                  
o opuszczenie Jarmarku. 
 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania 
Jarmarku. 
 
19. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 
przyrody i innymi przyczynami losowymi. 
 
20. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy. 
Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu 
wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg 
Jarmarku.  
 
21. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w VI Pieszyckim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. 
 
Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną Karty Zgłoszenia do dnia 05.12.2018 r. na adres:  
 
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach 
ul. M. Kopernika 37 
58 – 250 Pieszyce 
z dopiskiem na kopercie: VI Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy  
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl  
 

 
Organizator 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w 
Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Lidię Zakrzewską – 
Strózik - dyrektora. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w 
Pieszycach jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizacji imprezy 
organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach (wizerunek) na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz 
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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 sporządzania kopii 
zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 
udział w imprezie organizowanej przez MBP-CK w Pieszycach.  

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 


