REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
DOŻYNKI GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2019
Gassy, 1 września 2019 r.
§1
Dożynki Gminy Konstancin-Jeziorna 2019, zwane dalej „Wydarzeniem”, organizowane są 1 września 2019 r.
w godz. 12.00–01.00 w Gassach nad Wisłą (gmina Konstancin-Jeziorna).
§2
Organizatorem Wydarzenia jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520
Konstancin-Jeziorna), zwany dalej „Organizatorem”.
§3
1. Organizator udostępnia miejsce wystawiennicze na boisku w Gassach (naprzeciwko remizy OSP Gassy).
Wystawcy zobowiązani są zorganizować stoisko handlowe we własnym zakresie. Organizator nie
zapewnia sprzętu wystawienniczego, w tym m.in. stolików i krzeseł.
2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo
wyboru wystawców oraz rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych. Pierwszeństwo
udziału w charakterze wystawcy mają m.in.: fundacje, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność
typu non profit oraz lokalni przedsiębiorcy.
3. Organizator nie przewiduje możliwości udziału wystawców ze stoiskami gastronomicznymi oferującymi
produkty wytwarzane i przeznaczone do spożycia na miejscu – w tym napoje alkoholowe (dopuszczalne
są m.in. lody, gofry, napoje bezalkoholowe, wata cukrowa, słodycze, sery itp.).
4. Maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 6 m2 – większe stoiska nie uzyskają zgody na
ekspozycję, a samowolnie rozstawione będą demontowane i usuwane na koszt wystawcy.
5. Jeden wystawca może dokonać zgłoszenia jednego stoiska.
6. Miejsca do ustawienia własnych stoisk wystawców będą udostępniane nieodpłatnie.
7. Organizator zapewni wystawcom dostęp do energii elektrycznej o max. mocy 2 kW.
8. Oświetlenie stoiska należy do wystawcy.
9. Organizator przed rozpoczęciem Wydarzenia wskazuje wystawcy miejsce wystawiennicze.
§4
Wystawcy zabrania się:
1. prowadzenia działalności reklamowej, komercyjnej i politycznej oraz sprzedaży artykułów –
alkoholowych, używek oraz naruszających dobre obyczaje, godność i uczucia religijne;
2. odstępowania miejsca innym osobom lub podmiotom;
3. obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk;
4. używania w na stoiskach otwartego ognia.
§5
1. Wystawca zobowiązany jest do:
1) oferowania towarów lub produktów wyłącznie legalnego pochodzenia, posiadających odpowiednie
atesty, zezwolenia i certyfikaty; nienaruszających dóbr osobistych osób trzecich, ani niebędących
w inny sposób w sprzeczności z polskim prawem;
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2) posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczenia
do obrotu oferowanych towarów lub produktów.
2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, eksponowania towarów lub produktów niezgodnych
z zobowiązaniem opisanym w pkt. 1 lub stwierdzenia przez Organizatora braku dokumentów opisanych
w pkt. 2, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe oraz zostanie anulowana
zgoda na uczestnictwo w wydarzeniu.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu towarowego lub produktowego oferowanego na
stoisku wskazanego w karcie zgłoszeniowej lub przekroczenia ustalonej maksymalnej wielkości stoiska,
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgody na uczestnictwo w wydarzeniu.
§6
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w gestii wystawcy.
§7
Wystawca jest zobligowany do:
1) przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania wydarzenia;
2) utrzymania porządku w miejscu udostępnionym pod stoisko oraz wokół niego;
3) przekazania Organizatorowi udostępnionego miejsca w takim stanie w jakim zostało ono
udostępnione, tj. wysprzątanego i oczyszczonego z wszelkich elementów naniesionych przez siebie;
4) wyposażenia stoiska w elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie;
5) przekazania Organizatorowi gadżetów dla dzieci (produktów, wytworów) o wartości min. 50 zł
z przeznaczeniem na nagrody w konkursach prowadzonych przez Organizatora.
§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) produkty i asortyment wystawione na stoisku;
2) za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania wydarzenia;
3) za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub
przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi.
§9
1. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń
porządkowych Organizatora i obsługi wydarzenia.
2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania zawartych w niniejszym regulaminie jest złożenie pisemnego
oświadczenia.
§ 10
1. Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu w charakterze wystawcy, powinny dostarczać
kartę zgłoszeniową, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, w jeden z niżej wymienionych
sposobów:
 do kancelarii Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, hol główny);
 przesłać pocztą na adres: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
 mailowo na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl.
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2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu formularza
zgłoszeniowego do UMiG Konstancin-Jeziorna).
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Załącznik do Regulamin
dla wystawców

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYSTAWCY
DOŻYNKI GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2019
Gassy, 1 września 2019 r.
Imię i nazwisko lub nazwa
wystawcy:
Adres:
E- mail:
Rodzaj prowadzonej
działalności / tematyka stoiska
wystawienniczego

Wymiary stoiska (dł. x szer.):
Dostęp do energii elektrycznej: TAK / NIE*
Jeśli TAK, proszę podać potrzebną moc:

*) niepotrzebne skreślić
1. Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w pikniku w charakterze wystawcy proszone są o złożenie
wypełnionych kart zgłoszeniowych w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przesłanie
pocztą: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa wystawcy –
Dożynki Gminy Konstancin-Jeziorna 2019” lub mailowo na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl.
2. Za datę złożenia karty zgłoszeniowej uznaje się dzień wpływu jej do UMiG Konstancin-Jeziorna.
3. Treść obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziały w pikniku i akceptuję wszystkie zawarte
w nim warunki.

……………………………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………………..

Czytelny podpis
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Klauzula informacyjna dla wystawców
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna;
dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
tel. 605 976 900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe:
a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 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), dalej zwane RODO, w celu przyjęcia
zgłoszenia wystawcy do udziału w wydarzeniu plenerowym pn. „Dożynki Gminy Konstancin-Jeziorna 2019”, w związku z dobrowolnie złożonym zgłoszeniem;
b) mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną
gminy;
c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na
zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia;
b) w dowolnym momencie cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia
wystawcy do udziału w wydarzeniu plenerowym pn. „Dożynki Gminy Konstancin-Jeziorna 2019”.
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