REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH NA
FESTYNIE W BASZOWICACH
23.06.2019 roku
1.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do
działalności na terenie imprezy pod warunkiem złożenia do dnia 18 Czerwca 2019
roku
a) zgłoszenia, które zawierać będzie:
 Szczegółowy opis asortymentu ;
 powierzchnię pod stoisko –wielkość stoiska w metrach bieżących
b) oświadczenia o ochronie danych osobowych.

2.

Stoisko w czasie trwania imprezy jest bezpłatne.

3. O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dnia 20 Czerwca
2019 roku.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w

Festynie w Baszowicach bez podania przyczyny.
4.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności

handlowej na terenie imprezy powinny zająć miejsce zgodnie z wytycznymi organizatora i
powierzchnią określoną w zgłoszeniu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych;
5.

Wjazd na teren imprezy od godziny 1300 bezwzględnie do godz. 14:30 Po tej godzinie

samochody osób prowadzących działalność na terenie Festynu w Baszowicach, nie będą
wpuszczane.
6.

Niedozwolone jest parkowanie samochodów na terenie imprezy poza wyznaczonymi

miejscami parkingowymi.
7.

Wystawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących

czystości i estetyki stoiska; Po zakończeniu działalności stoiska wystawca jest zobowiązany
do posprzątania odpadów w jego obrębie;
8.

Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu upoważnia organizatora do

usunięcia handlującego z terenu imprezy.
Kontakt w sprawie handlu i wystawców pod numerem telefonu: 697-077-604

1www.dymarki.pl

ZGŁOSZENIE STOISK HANDLOWYCH NA FESTYN W BASZOWICACH
23 CZERWCA 2019 roku
(ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!)

1. Nazwisko: ………………………………………………..…………………………………………
2. Imię: ………………………………………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy:………………………………..……………………………………………..
4. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………….
5. Adres siedziby firmy: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............
6. NIP: ………………………………………………………………………………………………...
7. Regon: ……………………………………………………………………………………………..
8. Upoważniony przedstawiciel: ……………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………ilość osób- ….……
9. Szczegółowy asortyment (rodzaj działalności):………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………..…
………………………………………………………………………………………..……………......
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
10. Forma (określenie sposobu sprzedaży):
 Namiot
 Przyczepa
 Inne (podać jakie)……………………………………..…………………………………
11. Powierzchnia stanowiska handlowego ( w metrach bieżących )………………………..

…………………………
/podpis/
ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 18 Czerwca 2019 roku.
1) Osobiście w Domu Kultury w Rudkach ;Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Rudkach; ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia, lub
2) Na adres e-mail gok@dymarki.pl – skan wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia, lub
3) Pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach;
ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia;
Informacje: - Tel: 697 077 604
www.dymarki.pl

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu;
„REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH NA FESTYN W BASZOWICACH”
23 CZERWCA 2019 roku i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ZGŁOSZENIU STOISK HANDLOWYCH NA FESTYN W BASZOWICACH
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach; adres: Rudki ul. Stanisława
Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia; NIP: 657-240-73-49; REGON: 290016631; Wpisanego do
Gminnego Rejestru Instytucji Kultury po pozycją 1/2001
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do swoich
danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub
stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nie kompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy już są zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane poprzez dostarczenie pisemnego żądania bezpośrednio do Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach,
wykonywanych w trakcie 53. Dymarek Świętokrzyskich. Zgoda niniejsza obejmuje
wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie
materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach na terytorium całego świata, bez ograniczeń
czasowych.
Dobrowolne zgody: ☑ oznacza zgodę, brak wypełnienia to brak zgody.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres
e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną od Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Rudkach.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Rudkach i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem
poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usuni ęcia.

……………………………………

…………………………………….

Miejscowość i data

czytelny podpis

www.dymarki.pl

