
JARMARK WIELKANOCNY  

31 marca -2 kwietnia 2023 r. Nowa Dęba  

Plac przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury 

 

REGULAMIN  

 

I WARUNKI UDZIAŁU  
1. Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. 
2. Jarmark odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.  
3. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk artystów, rękodzielników, rzemieślników, 
producentów wyrobów regionalnych, wytwórców oferujących produkty kuchni regionalnej, 
przedsiębiorców zajmujących się handlem artykułami świątecznymi. 
4. Pierwszeństwo będą mieć Wystawcy prowadzący swoją działalność na terenie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. 
5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa jest możliwe poprzez:  

a) bezpośrednio w siedzibie SOK 
b) wysłanie na adres e-mail: sok.kultura@gmail.com skan podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA 

6. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora telefonicznie bądź e-mailowo. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku.  
 
II ZASADY OGÓLNE 
1. Wystawca nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępniać całego lub części stoiska 
innym Wystawcom.   
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia miejsc Wystawcom, zgodnie z koncepcją 
organizacyjną, możliwościami i warunkami technicznymi Jarmarku. 
4. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.  
5. Wystawcy zobowiązują się do prowadzenia działalności przez zadeklarowany czas trwania 
Jarmarku. 
6. Wystawcy stoisk gastronomicznych z artykułami spożywczymi zobowiązani są do przestrzegania 
zasad sanitarno-epidemiologicznych.  
7. Opłata za udział w Jarmarku wynosi 50 zł brutto za dobę. Na opłatę składa się: podpięcie do prądu  
i jego zużycie, świąteczne przyozdobienie domku, sprzątanie terenu oraz wywóz nieczystości, dostęp 
do toalet, obsługa elektryka, promocja Jarmarku Wielkanocnego w mediach społecznościowych, 
prasie, radiu oraz na plakatach. 
8. Organizator zapewnia bezpłatne udostępnienie 10 domków wystawienniczych o wymiarach  
2m x 3m wyposażonych w oświetlenie sufitowe. 

 
III PRZEPISY ORGANIZACYJNE  
1. Wystawca ma obowiązek przygotowania stoiska do 15 min. przed planowanym otwarciem 
Jarmarku. 
2. Wystawca ma obowiązek zająć plac pod stoisko jemu przyporządkowany. Nie ma możliwości 
zajęcia innego miejsca, niż wynika to z przydziału. 
3. Jarmark funkcjonuje w wyznaczonych terminach tj. piątek-niedziela (31.03.2023-02.04.2023)  
w godz. 12.00-19.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia, Organizatorzy będą informować 
Wystawców na bieżąco.  
4. Dojazd samochodem do stoiska w celu wyładunku i załadunku będzie możliwy wyłącznie poza 
godzinami otwarcia Jarmarku. 
5. Obowiązuje zakaz parkowania pojazdów bezpośrednio przy stoiskach. 
6. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniony.  
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców, za zniszczenia 
powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów 
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wandalizmu oraz innych przyczyn losowych.  
8. Za rzeczy własne Wystawcy oraz pozostawione przez Wystawcę Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności. 
10. Wystawca jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.  
11. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń będzie skutkować usunięciem Wystawcy z Jarmarku. 
12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
13. Wystawca ubezpiecza się we własnym zakresie i nie będzie żądał odszkodowania oraz rościł 
pretensji za ewentualne poniesione straty.   
14. Wystawca zakwalifikowany do udziału w Jarmarku zobowiązuje się jednocześnie do 
przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, stosowania się do komunikatów dźwiękowych  
i stacjonarnych.  
 
 
 
 

………….....................................................................................................                                                                   
                                                                                                (data i czytelny podpis osoby zgłaszającej udział w jarmarku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta zgłoszeniowa  
Jarmark Wielkanocny – Nowa Dęba 

31 marca 2023 r. – 02.04.2023 r. 

 
Termin składania kart do dnia 27 marca 2023 r. osobiście lub drogą e-mailową na adres: 
sok.kultura@gmail.com   

 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy  
 
 

Adres wystawcy / Firmy  
 
 

Adres e-mail  
 
 

Numer telefonu  
 
 

Strona WWW  
 
 

Branża  
 
 

Opis towaru (obowiązkowe)  
 
 

 

Rezerwacja domku/stoiska: 
(zaznacz wskazany termin) 
 

 31.03.2023 r. piątek w godz. 12.00 – 19.00 

 01.04.2023 r. sobota w godz. 12.00 – 19.00 

 02.04.2023 r. niedziela w godz. 12.00 – 19.00 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

Ja niżej podpisany oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w imprezie pod nazwą Jarmark Wielkanocny organizowaną  
w okresie od dnia 31.03.2023 roku do dnia 02.04.2023 roku:  
1) akceptuję regulamin Jarmarku Wielkanocnego 
2) biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,  
3) ponoszę pełną odpowiedzialność karną i/lub cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie i/lub 
sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy,  
4) akceptuję, iż Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie nie ponosi odpowiedzialności za moje działania i/lub 
zaniechania  
 

…………......................................................................................................... 

                                                                                        CZYTELNY PODPIS  

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie 

i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka 

(niewłaściwe skreślić) w zakresie wizerunku przez administratora – Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie,  

ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 8462410, e-mail: iwonastrojek.sok@gmail.com poprzez upowszechnianie 

zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej instytucji w mediach społecznościowych,  

na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.  

 
 

…………......................................................................................................... 

                                                                                        CZYTELNY PODPIS  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa 

Dęba, nr tel.: 15 846 24 10, e-mail: iwonastrojek.sok@nowadeba.pl  
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krystyna Kłosowska-Szałaj, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba,  
         ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu organizacji jarmarku. Podanie danych jest 

dobrowolne ale konieczne do realizacji celu. 
4. Dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu. 
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 
7. Posiadają Państwo prawo: 
    - dostępu do danych osobowych 
    - sprostowania danych osobowych 
    - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
    - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
    - cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 
…………......................................................................................................... 

                                                                                               CZYTELNY PODPIS  
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