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1. Organizatorem wydarzenia pn. „PO SĄSIEDZKU” PIKNIK I KIERMASZ (zwanego dalej 

Kiermaszem) jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach zwana w 

dalszej części Organizatorem. 

2. Kiermasz odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach przy 

ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce na parkingu lub w razie niepogody w sali widowiskowej, 

dnia 8 października 2022 r. roku w godzinach oznaczonych poniżej:  

• czas trwania Kiermaszu – godz. 12.00 - 15.00,  

• montaż stoisk – Wystawcy od godziny 11.00. 

3. Kiermasz jest wydarzeniem skierowanym do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.  

4. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest bezpłatne.  

5. Organizator nieodpłatnie udostępnia Wystawcom:  

     • miejsca do postawienia własnych stoisk - (ilość ograniczona);  

     • zaplecze sanitarne.  

6. Celem Kiermaszu jest:  

a) sprzedaż książek zubytkowanych przez Bibliotekę,  

b) wymiana i sprzedaż książek i komiksów używanych przez czytelników dla czytelników w 

każdym wieku,  

c) wymiana i sprzedaż rzeczy prywatnych wystawców (ubrań, sprzętów, zabawek). 

7. Reczy można wymieniać lub sprzedawać, lecz cena nie powinna przekraczać 50% ich 

wartości/ceny początkowej. 

8. Rzeczy przeznaczone do sprzedaży lub wymiany nie mogą być zniszczone. 

9. Pojęcie „rzeczy zniszczone” oznacza m.in.: brak stron, zalanie, spalenie, inne uszczerbki 

utrudniające użytkowanie i mające wpływ na estetyczny wygląd wystawionych przedmiotów. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu 

w przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidywana ilość miejsc.  

11. Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

12. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem stoiska na Kiermaszu: 

a) potwierdzeniem jest e-mail zwrotny od Organizatora, potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, 

może to nastąpić w ciągu 24 godzin od dnia przyjęcia zgłoszenia, 

b) o rezygnacji z udziału w Kiermaszu należy poinformować Organizatora telefonicznie pod nr 

tel. 570 386 787.  

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

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem 

Skarbowym i innymi instytucjami – Wystawca prowadzi sprzedaż na własną 

odpowiedzialność.  

15. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez 

Organizatora, czyli w godz. 12.00-15.00 i nie może zakończyć działalności stoiska wcześniej 

(wyjątkiem są Wystawcy, którzy wymienili lub sprzedali wszystkie swoje tytuły).  

16. 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.  
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17. 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. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez 

Wystawców.  

19. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub obowiązujących procedur bezpieczeństwa zostaną 

poproszone o opuszczenie Kiermaszu.  

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

trwania Kiermaszu, jak również nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, 

wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

21. 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 Kiermaszu.  

22. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Kiermaszu.  

23. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest dostarczenie pocztą elektroniczną Karty 

Zgłoszenia do dnia 30 września do godz. 15.00 na adres: dzieciecy@ck-pieszyce.pl, 

w temacie prosimy wpisać: KIERMASZ. 

24. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, każdy uczestnik otrzyma drogą e-mailową informację 

o numerze stoiska/miejsca, które zostało mu przydzielone.  

 

Ochrona Danych Osobowych 
Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości poniższe informacje: 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 

w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Annę Klimecką - 

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 utrwalania przebiegu Imprezy oraz w 

celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zadań realizowanych 
w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich 
przetwarzania.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania 

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. 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 

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. 

7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 

międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed 
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ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii 

zapasowych. 

8. 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. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

uniemożliwia korzystanie z imprezy organizowanej przez MBP-CK w Pieszycach.  

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

profilowania.  

 

 

 

Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1 – Karta zgłoszenia 


