
 
REGULAMIN  WYSTAWCÓW PODCZAS JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO W CHOCIANOWIE 

W DNIACH 3- 6 GRUDNIA 2021 
 

Miejsce imprezy:  
Plac Wolności w Chocianowie - Rynek 
Organizator:  
Regionalne Centrum Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów 
 
1. Uczestnikiem  - Wystawcą imprezy zostaje każda firma, osoba fizyczna, która otrzyma zezwolenie od Regionalnego Centrum Kultury. 
2. Organizator  ma  prawo  do  zmiany  przydzielonego  miejsca  i  zmniejszenia  powierzchni  wystawowej  Uczestnika – Wystawcy . 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie w przypadku zmian wytycznych  dotyczących reżimu sanitarnego.  
4. Uczestnicy - Wystawcy Imprezy:  
- zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa,   
- zobowiązani są do przestrzegania  obostrzeń  i reżimów sanitarnych związanych  z zagrożeniem  
SARS-CoV-2 na dzień rozpoczęcia BŚC 2021  (załącznik „Wytyczne dla Wystawców”).  
- zobowiązani są do przestrzegania wymogów P.POŻ.  i BHP,  
- zobowiązują się do przestrzegania porządku i czystości wokół miejsca  swojej ekspozycji,  
- ponoszą  pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych usług,   
- zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych,  
- zobowiązują się do użytkowania przekazanego mienia wg sposobu przeznaczenia i zobowiązują się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym. W przypadku 
zniszczenia przekazanego mienia zobowiązują się do pokrycia kosztów zakupu nowego mienia na podstawie faktury wystawionej przez RCK.  
5. Uczestnicy  –  Wystawcy mają obowiązek  posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych przepisami prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej.  
6. Każdy  Uczestnik  –  Wystawca  zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych wynikających z nieprzestrzegania punktu  4 niniejszego Regulaminu.  
7.  Uczestnicy  –  Wystawcy ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną za  uszkodzenia  powstałe na skutek  działań trwale uszkadzających wynajmowany  
pawilon  handlowy.  Organizator może zapewnić wyposażenie stoiska w stoły i krzesła.  
8. Organizatorzy  w  porze  nocnej  zapewniają  dozór  terenu imprezy (patrole nocne), natomiast  
zabezpieczenie mienia, Uczestnik – Wystawca  zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.  
9.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i mienie Uczestników – Wystawców.  
10.  Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz.  W przypadku niedostosowania się 
do czasu określonego w przepustce, Organizator ma prawo do odholowania  pojazdu na koszt właściciela samochodu.  
11.  Osoby przebywające na terenie imprezy w czasie trwania imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych 
uczestników.  
12.  Zabrania się wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych.  
13.  Każdy Uczestnik  – Wystawca biorący udział w imprezie  wypełniając Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązany 
jest do jego przestrzegania.   
14.  W  przypadku  niewywiązania się z zobowiązań wynikających z regulaminu Organizator ma prawo usunąć Uczestnika – Wystawcę z terenu imprezy i 
zaprzestać współpracy przy następnych działaniach.  
15.  Dane osobowe Uczestników  – Wystawców  będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L.  z  2016  r.  Nr  119).  Dane  osobowe  są  zbierane  na  zasadzie  
dobrowolności,  jednakże  podanie  ich  w  Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2021.   
16.  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) informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych oraz wizerunku jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl 
bądź telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania działań RCK oraz realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością. 
4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione w mediach, Internecie, prasie i telewizji.  
5) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.  
7) W celu cofnięcia zgody należy wypełnić formularz dostępny w Regionalnym Centrum Kultury  
przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.  
9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Jarmarku. 
11) Przetwarzanie wizerunku nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  
  
WYTYCZNE DO FUNKCJONOWANIA STOISKA HANDLOWEGO W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2  
  
Należy pamiętać, że przedstawione wytyczne mogą ulec zmianie w dniu organizacji imprezy, w związku z czym prosimy  uwzględnić aktualne wytyczne na 
dany dzień.  Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego  Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, a także obowiązujące 
przepisy prawa.  
  
Obsługa stoiska winna podporządkować się następującym wytycznym:  
  
1. Należy starać się utrzymać dyscyplinę 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce (informowanie klientów swojego stoiska ustnie oraz 
poprzez znaki graficzne  umieszczone w widocznym miejscu na stoisku - do pobrania na stronie GIS: www.gis.gov.pl )  
2. Udostępnić, we własnym zakresie, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów oraz obsługi stoiska handlowego.  
3. Zapewnić obsłudze stoiska handlowego osłonę ust i nosa podczas kontaktu z klientem (maseczka),  a także przestrzegać:  wytycznych  MZ,  GIS,  
zachowania  zalecanego  dystansu społecznego.  
4. Konieczne jest przestrzeganie aktualnych procedur stosowanych w handlu zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.  
  


