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  Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 1/2023 

 Dyrektora GOK „Promyk” z dnia 13.02.2023 roku 

 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W KIERMASZU WIELKANOCNYM 2023  

NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ,,PROMYK”  
 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Regulamin określa zasady organizacyjne dla wystawców „Kiermaszu Wielkanocnego”. 

2. Kiermasz odbędzie się 26.03.2023, w godzinach 10:00 - 15:00 na terenie GOK „Promyk”. 

3. Organizatorem kiermaszu jest GOK ”Promyk”. 

4. Udział wystawcy w Kiermaszu jest płatny.  

5. Warunkiem udziału w Kiermaszu Wielkanocnym jest wcześniejsze zgłoszenie i zapisanie się 

na listę chętnych wystawców w biurze administracji Gminnego Ośrodka Kultury ”Promyk” 

lub mailowo: gok@gok.wilkowice.pl w terminie do 13.03.2023 i wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego. 

6. Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu można pobrać ze 

strony internetowej www.gokpromyk.pl w zakładce „Regulaminy i druki do pobrania” 

lub otrzymać bezpośrednio w administracji GOK „Promyk”. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawców w oparciu o kryterium 

najciekawszego asortymentu z listy chętnych wystawców, co oznaczać może, że nie każdy 

zapisany będzie miał prawo uczestniczenia w wydarzeniu. Pierwszeństwo przy wyborze 

wystawców mają mieszkańcy Gminy Wilkowice. 

8. Poprzez najciekawszy asortyment rozumie się taki, który jest powiązany ze świętami 

Wielkanocnymi, Uczestnik oświadcza, że wszystkie rzeczy wystawione na Kiermaszu są 

jego własnym, indywidualnym dziełem. 

9. Osoby które zakwalifikowały się i zostały wybrane do udziały w Kiermaszu zostaną  

poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną w dniu 15.03.2023. 

10. Organizator ma prawo do odstąpienia od zgody na udział w wydarzeniu przez uczestnika bez 

prawa do odszkodowania - jeżeli uczestnik naruszy warunki określone w regulaminie.  

11. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo 

decydowania o rodzaju i miejscu lokalizacji stoisk handlowych oraz doborze ofert handlowej.  

12. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska 

Uczestnika przed zakończeniem wydarzenia jest niedopuszczalne.  
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II. PŁATNOŚCI 

1. GOK „Promyk” pobiera opłaty w wysokości 30 zł od wystawcy.  

2. Wystawcy którzy zakwalifikowali się do udziału w kiermaszu zobowiązani są do 

uiszczenia opłaty za stoisko do dnia 20.03.2023 roku. Płatności należy dokonać przelewem 

na rachunek bankowy GOK „Promyk” 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001, w tytule należy 

wpisać: imię i nazwisko wystawcy z dopiskiem KIERMASZ lub gotówką w kasie GOK 

„Promyk” w wyznaczonych godzinach. 

3. W przypadku rezygnacji wystawcy, po potwierdzeniu uczestnictwa przez GOK „Promyk”, 

opłata za stoisko nie będzie zwracana.  

 

 

III. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

1. W razie potrzeby Organizator stawia do dyspozycji uczestnika stół, natomiast organizację 

wyposażenie, wystrój zostawia po stronie wystawcy. 

2. Nie jest dopuszczalne samowolna zmiana wyznaczonego miejsca i sposobu zagospodarowania 

stoiska.  

3. Możliwość zagospodarowania stoiska na 45 minut przed rozpoczęciem Kiermaszu, czyli od 

godz. 09:15.  

4. Nie jest dopuszczalna sprzedaż towarów nie posiadających stosownych atestów oraz 

naruszających dobre obyczaje.  

5. Stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla uczestnika.  

6. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania swojego stoiska i terenu bezpośrednio 

przylegającego do niego w należytym porządku i czystości.  

7. Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska pod warunkiem, 

że nie zakłóca to przebiegu wydarzenia.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towarów przed, po 

i w trakcie wydarzenia.  

9. Uczestnika wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używanie otwartego 

ognia na całym terenie Ośrodka, a także całkowity zakaz przechowywania i używania 

przedmiotów i materiałów niebezpiecznych pożarowo.  
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10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania wszelkich komunikatów wydawanych 

przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz organizatora, dotyczący aktualnych działań przeciw 

pandemicznych oraz do stosowania się do Regulaminu korzystania z Sali. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny, a także 

z powodu działania siły wyższej niezależnej od Organizatora w postaci m.in. niekorzystnego 

działania sił atmosferycznych, konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęsk 

żywiołowych, sytuacji epidemiologicznej. Organizator nie odpowiada za skutki działania siły 

wyższej, które zakłóciły przebieg imprezy.  

 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury “Promyk” w Bystrej, ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 

Bystra.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail 

iod@gok.wilkowice.pl lub pod nr telefonu 33 8 170 773. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Kiermaszu Wielkanocnego” - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 

z kategorią archiwalną według instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w GOK „Promyk”. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz posiada prawo ich: sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 

skutkować odmową udziału w Kiermaszu. 

8. Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz 

że zapoznałem/-am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizację Kiermaszu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło 

ogłoszenie niniejszego regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady udziału 

w Kiermaszu zawarte w mniejszym Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

3. Regulamin Kiermaszu jest dostępny na stronie internetowej: www.gokpromyk.pl 

w zakładce „Regulaminy i druki do pobrania.” 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia. 

5. Kontakt oraz dodatkowe informacje u Organizatora: GOK „PROMYK” ul. J. Fałata 2k, 

43-360 Bystra, tel. 33 817 07 73. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Kiermaszu Wielkanocnego 
 

KIERMASZ WIELKANOCNY 2023 

 NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ,,PROMYK”  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

1. Dane uczestnika: 

Imię, nazwisko:…………………………………………………………………………...... 

 

Adres:……………………………………………………………………............................... 

 

Numer telefonu:………………………………………………………….............................. 

 

2. Opis asortymentu (opcjonalnie fotografie) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

3. Stolik: 

     własny, proszę o podanie wymiarów 

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

      udostępniony przez GOK          mały ( 120 x 60 ),           duży ( 120x 80) 

 

4. Opis aranżacji stoiska: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Składając podpis potwierdzam, że zapoznałam/em się z regulaminem Kiermaszu 

i zobowiązuję się go przestrzegać.  

Czytelny podpis osoby składającej formularz: 

………………………………………………… 


