REGULAMIN UCZESTNICTWA
VI ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ
I. Warunki Uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w VI Świętokrzyskim Festiwalu Kultury Ludowej
organizowanym podczas 53. Dymarek Świętokrzyskich w Nowej Słupi w dniach 17-18
sierpnia 2019 roku, jest przekazanie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w
Rudkach pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru do dnia 26 lipca 2019 roku.
O przyjęciu stoiska na Dymarki decyduje kolejność przesłania wypełnionej karty
zgłoszeniowej. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona.
II. Organizacja:
1. Organizatorzy GOKSiT zapewniają uczestnikom powierzchnię wystawową na terenie
Dymarek (front stoiska maksymalnie do 3m bieżących; ilość miejsc ograniczona o
przydziale decyduje kolejność zgłoszeń). Preferowany wystrój stoiska w stylu ludowym np.
o charakterze wiejskiej chaty. Za jego montaż, obsługę oraz demontaż odpowiedzialny jest
wystawca.
3. Udział w Dymarkach Świętokrzyskich oraz wynajem powierzchni wystawienniczej jest
bezpłatny. Wystawca ponosi jedynie koszty związane z transportem, przygotowanie
potraw lub wyrobów ludowych i rzemieślniczych –przeznaczonych do sprzedaży.
4. W zamian za wynajem powierzchni wystawienniczej Wystawcy zobowiązani są do
przekazania na rzecz organizatora 5 porcji (dziennie) potraw przeznaczonych do
sprzedaży. W przypadku stoiska rękodzielniczego wystawcy przekażą nie odpłatnie na
rzecz Organizatora dwa wyroby przeznaczone do sprzedaży.
5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla danego wystawcy i nie może być
udostępniane osobom trzecim. Dla osób obsługujących stoisko (maksymalnie 5)
organizatorzy przygotują identyfikatory i wjazdówkę na teren Dymarek, które będzie
można odebrać w dniu 17 sierpnia 2019 roku w Biurze Handel w godzinach 6.00 –
10.00
6. Wystawca ma obowiązek:
 zagospodarowania stoiska najpóźniej do godz. 10.00 w dniu rozpoczęcia Imprezy

(po tej godzinie samochód musi być usunięty z terenu Dymarek).
 zobowiązany jest do przebywania na terenie stoiska w godz. 11.00-19.00.
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III. Pozostałe warunki :
1. Wystawca nie ma prawa bez zgody organizatorów do wystawiania i wywieszania reklam
poza terenem własnego stoiska.
2. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na
przydzielonej powierzchni wystawienniczej pod warunkiem, że jego eksponaty nie
zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców.
3. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, które mogą zakłócić
normalny tok pracy innych wystawców.
4. Wystawca zobowiązuje się do nie wystawiania innego asortymentu niż wymieniony w na
karcie uczestnika imprezy. Niedotrzymanie zobowiązania grozi usunięciem z terenu
imprezy.
5. Organizatorzy przyjmują na siebie ogólną ochronę terenu Dymarek. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców pozostawione bez opieki. Wszelkie
szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska pokrywa wystawca.
6. W przypadku wycofania się z udziału w imprezie wystawca zobowiązany jest
powiadomić organizatorów, najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019 roku.
7. Organizator NIE ZAPEWNIA:
 Naczyń jednorazowych
 Domków i namiotów
 Stołów i krzeseł
 Dostępu do prądu
 Dostępu do wody
 Miejsca parkingowego
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie

INFORMACJE: tel/fax: ( 41 ) 31-77-604 ; email: gok@dymarki.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: Łukasz Karcz – 697 077 604
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OŚWIADCZENIE:
Karta uczestnika imprezy
VI Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej
53.Dymarki Świętokrzyskie 17-18.08.2019 roku

☐ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu

1. Nazw KGW: …………………………………………….….….…………….
2. Adres (powiat, gmina):……………………………………………………….

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w karcie zgłoszenia w zakresie do przeprowadzenia Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury
Ludowej 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

…………………………………………………………….…………………….
3. Imię i nazwisko, nr tel. osoby do kontaktu:
…………………………………………………………….……………………
4. Długość powierzchni wystawienniczej (front stoiska) w metrach bieżących
do 3 m: ………………
5. Asortyment:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………..…………..
6. Nr rejestracyjny samochodu:
…………………………………………………………………………………
7. Określić dzień:
☐ 17 sierpnia (sobota)

☐ 18 sierpnia (niedziela)

☐ 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 Świętokrzyskiego
Festiwalu Kultury Ludowej. 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 i na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

…..………………………………………………….
Miejscowość, data i czytelny podpis

☐ obydwa dni
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