
REGULAMIN 

V JARMARKU  BOŻONARODZENIOWEGO  

 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Ogrodzieńcu zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą 

wystawienniczo – handlową dla: 
- wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych oraz artystycznych; 
- naturalnych produktów spożywczych; 
- sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym. 
 

§ 1  

Impreza nosi nazwę: „V Jarmark Bożonarodzeniowy”, w dalszej części określona jest jako 

Jarmark.  
 

§ 2 
V Jarmark odbędzie się 16 grudnia 2018r. w Ogrodzieńcu na Placu Piłsudskiego  

w godz. 10.00 – 15.00. 
 

§ 3 
1. Organizatorami Jarmarku są: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu  

oraz „ZAMEK” Sp. z o.o.  
2. Podział czynności i kompetencji pomiędzy organizatorami wygląda następująco: 
MGOK w Ogrodzieńcu: zaproszenia, przyjmowanie zgłoszeń, kontakt z Wystawcami i opieka 

nad Nimi w dniu Jarmarku; nagłośnienie imprezy, dekoracja placu, oprawa  
muzyczna imprezy; 
„ZAMEK” Sp. z o. o.: zapewnienie wystawcom miejsca do rozłożenia stoiska, zapewnienie 

namiotów, prądu, podstawowych elementów aranżacji stoiska – ławy+ ławki, ewentualnie 

stoły i krzesła, kawa, herbata dla wystawców. 

W pozostałych sprawach Organizatorzy decydują wspólnie. 
3. Kierownikiem Jarmarku jest: Beata Stypa – Rus – pracownik MGOK Ogrodzieniec. 
 

§ 4 
1. Wszyscy, którzy chcą wystawić swoje produkty, zobowiązaniu są do zgłoszenia udziału 

osobiście, telefonicznie lub emailowo do MGOK Ogrodzieniec do dnia 07.12.2018r. 
 a) osobiście lub telefonicznie na adres: 
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu  

 Plac Wolności 24 
 42-440 Ogrodzieniec 

 (32) 67 32 044 
 b) email: kultura@ogrodzieniec.pl 

 

2. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku – MGOK  

w Ogrodzieńcu, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania 

przyczyny oraz wskazania miejsca przeznaczonego dla danego wystawcy.  
3. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie 

sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak: 
- wyroby regionalne, 

- bombki, świąteczne stroiki, ozdoby rękodzielnicze, artykuły związane ze świętami, 
- świąteczne wypieki,  
- pamiątki, ozdoby, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne, 
- galanteria skórzana, dzianina artystyczna, biżuteria, 
- gastronomia w tym: wędliny, miód, nalewki, soki, itp., 
- inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora. 
4. Organizator udostępnia stoiska oraz miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk 

przez Wystawców (przedłużacze, oświetlenie stoiska itp. zapewniają sobie Wystawcy we 

własnym zakresie). 
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5. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności BHP i ppoż. i nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia 

oraz nie może uniemożliwić lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, 

korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych, wykonywania 

obowiązków przez obsługę Jarmarku. 
6. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom zaplecze sanitarne (toaleta przenośna). 
7. Podczas Jarmarku odbędą się m.in. następujące atrakcje: degustacje tradycyjnych potraw 

bożonarodzeniowych, występy artystyczne 

8. Udział w Jarmarku jest dla wystawców bezpłatny. Jednak  każdy z Wystawców 

zobowiązuje się przekazać Organizatorom przedmiot z posiadanego asortymentu, który 

będzie stanowił nagrodę dla uczestników konkursów prowadzonych w czasie trwania 

imprezy.  
 

§ 5 
Wystawcy zabrania się: 
1. prowadzenia na terenie Jarmarku działalności naruszającej dobre obyczaje, godność  

i uczucia religijne, 
2. udostępniania miejsca wystawienniczego osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego 

nakazu opuszczenia Jarmarku.  

3. sprzedaży podróbek produktów. 
 

§ 6 

Wystawca jest zobligowany do: 

1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 

Jarmarku, 
2. utrzymania porządku na stoisku i wokół niego w trakcie trwania Jarmarku oraz w chwili 

opuszczenia stoiska, 
3. uczestnictwa w Jarmarku podczas  jego trwania, bez możliwości wcześniejszego składania 

stoiska wystawienniczego i opuszczenia miejsca Jarmarku, chyba, że ustalenia  

z Organizatorami stanowią inaczej. 

4. Stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych. 
 

§ 7 
Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców biorących udział w V Jarmarku 

Bożonarodzeniowym.  
 

§ 8 
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia  

i rozstrzygnięcia Kierownika Jarmarku. 
 

§ 9 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów należących do 

Wystawców przed, po i w trakcie trwania Jarmarku. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody Wystawców spowodowane kradzieżą, wandalizmem, 

działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem 

Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż, prowadzona jest na własną odpowiedzialność.  
 

§ 10 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia bądź przedłużenia czasu trwania  

V Jarmarku Bożonarodzeniowego bez podania przyczyny.  
 

Załączniki: 
1. Oświadczenie uczestnika imprezy. 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 



 
Załącznik nr 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY 

 
 

 
 Ja niżej podpisany(-a) _________________________________________________, zamieszkały(-a), 

_________________________________________________________________, legitymujący(-a) się 

dowodem osobistym seria i nr __________________, PESEL: _____________________ oświadczam,  

iż w związku z wystawieniem stoiska handlowego podczas imprezy 

_______________________________________________________ organizowanej w dniu 

__________________roku: 

1. Biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,  

2. Posiadam zadaszenie w postaci namiotu (wymiar: ________________________)/ 

    Nie posiadam zadaszenia* 
 

3. Użytkowane przeze mnie urządzenia techniczne, energetyczne, sprzęt elektryczny i sprzedawany 

asortyment posiada stosowne atesty, aprobaty i orzeczenia techniczne, pozwalające na zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie oraz dopuszcza się ich użytkowanie na terenie 

otwartym w różnych warunkach atmosferycznych. 

4. Ponoszę pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody na mieniu i osobach 

wyrządzone przeze mnie i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy.  

5. Zapoznałem (-am) się i w pełni akceptuję Regulamin V Jarmarku Bożonarodzeniowego bez 

zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej 

i/lub sądowej w stosunku do MGOK w Ogrodzieńcu, za szkody na mieniu i osobach spowodowane 

wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania ww. imprezy. 

6. Akceptuję, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu nie ponosi odpowiedzialności za 

moje działania i zaniechania.  

 

       …………………………………………. 

                        Numer telefonu 
 
 
 

 ..............................................     ……...................................................  
      Miejscowość i data           pieczęć firmy i czytelny podpis 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

UCZESTNIKÓW V JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO W OGRODZIEŃCU 

16 GRUDNIA 2018r. (NIEDZIELA)   

 

  

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu moich danych osobowych przekazanych MGOK w celach 

związanych z organizacją V Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się  

16 grudnia 2018r. (niedziela) na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

    /imię i nazwisko uczestnika imprezy/ 
 

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku oraz 

wykorzystanie wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć, nagrań audio i video w celu informacji 

i promocji wydarzenia organizowanego przez Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ogrodzieńcu: 

 na stronie internetowej MGOK w Ogrodzieńcu, portalu Gminy Ogrodzieniec; 

 na portalu społecznościowym Facebook (funpage MGOK w Ogrodzieńcu); 

 w serwisie internetowym Instagram, Tweeter, Snapchat; 

 w gminnej gazecie samorządowej Gazeta Ogrodzieniecka; 

 w serwisie YouTube, na kanale Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ogrodzieńcu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 

Ogrodzieńcu, mieszczący się przy ul. Plac Wolności 24 w Ogrodzieńcu, 

2. Inspektorem danych osobowych w MGOK w Ogrodzieńcu jest Joanna Piwowarczyk. 

3. Dane osobowe uczestnika imprezy przetwarzane będą w celu organizacji, informacji i 

promocji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów takich jak: wykonanie zawartych umów z podmiotami 

trzecimi, dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem 

zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych, 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

a. przez czas wykonania zadań MGOK w Ogrodzieńcu i innych prawnych obowiązków, w 

tym umownych, 

b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 

c. przez czas, w którym MGOK w Ogrodzieńcu może ponieść konsekwencje prawne 

nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych, 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane partnerom MGOK w Ogrodzieńcu z 

którymi zawarto umowy na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych i innych 

obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym pomoc informatyczną, 

prawną oraz innym podmiotom działającym na zlecenie MGOK w Ogrodzieńcu, 



świadczącym usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonania innych 

obowiązków prawnych, w tym umownych,  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mailowy: 

kultura@ogrodzieniec.pl; 

7. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, 

8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

………………………..         …………….………………………… 

    miejscowość, data                    podpis uczestnika imprezy 
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