Regulamin
24. Targfw Przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter-Region ,,Dom i

Prudnik

13

ogrrid"

- 15.09.2019 r.

l. Organizatoren in-iprezy pn. 24. 'I'argt Pr"zedsigbiorczoSci

i

Rzemiosia Inter-Region

i

ogr6d" Prudnik w dniach 13-15.09.2019 r. jest Gmina prudnik - Agencja
Pronrocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibq 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, tel. + 48
,,Dom

77 4376655, fax + 48 77 4387303, e-mail: promocja@prudnik.pl.
2.

Osob4 realiztjqc4 dzialama zwi1zane

i

z

organizacj4 Targ6w PrzedsiqbiorczoSci

i ogr6d" jest Malgorzata Halek - Malinowska I(ierownik Agencji, tel.+48 77 4376655, fax + 48 7i 4387303, e-mail:
Rzemicrsla Inter

-

Region ,,Don

nalgorzata. halek-malinowska@prudnik.pl.
J.

Mieiscem irnprezy jest teren hali Sportowej Osrodka Sportr"r i Rekreacji w Prudniku,
ul. Lr-rcznicza 7 oraz tor luczniczy znajduiqcy sig przy u7.tr uczniczej

4.

L

'fargi trwa.j4 w dr-riach 13-15.09.2019
r, w godzinach:
13.09.2019 od I 1 ,00 do 19.00
14.09.2019 od 10.00 do 19.00
15.09.2019 od 10.00 do 17.00.

Organtzalor udostgpnia powierzchnig targow4. Wystawcom udostgpniane s? lawki

ikrzestawiloSciwskazanej przezWystawcgwkarciezgloszeniowej.Zaprzygotowanie
stoislca zl3odnie

zpotzebarni Wystawc6w pobierane s4 oplaty okreslone w punktach

6

i 7 Regulaminu. Wystawcy zobowi4zani s1wykonywac aranlacjg stoiska we wlasnym
zakresie,

w

spos6b zapewmaj1cy bezpieczefstwo dla nich samych oraz dla os6b

odwiedzaj4cych stoisko. Aran?acja stoiska mozliwa jest
n-riejsca. Wystawcy odpowiadaj

E

w

obrgbie wyznaczonego

za szkody wyrzEdzone w zwtqzku z arunZacj4 stoiska

i zamontowanymi tam urz4dzeniami.
6.

Wystawcy zobowrqzuj4 sig do uiszczenia naleZnoSci za najem przygotowanej przez
Organizatora powierzchni targowej w tym za wytyczenie stoiska oraz zabezpieczenie

na stoisl..u lawek oraz krzesel, na podstawie umowy zawartej
w wysokoSci:24
nrurawa),

zLlm2 netto (wewn4trz

z

Organizatorern,

hali) lub 14 zllm2 netto (na zewnqtrz: narniot,

Wystawca, kt6ry uiSci naleZnoSi w telminie do 30 sierpnia 2019

r. otrzymuje

rabat

w wysokoScr: 72 ztr nettolm2 (wewn4trz hali) lub 7 zl nettolm2 (na zewn4trz'. namiot,
murawa).
1

FinaliSci

i

wyr6znieni w konkursach ,,Mister Targ6w Inter

,,Najlepszy Plodukt Targ6w Inter

-

-

Region 20rB r." oraz

Region 2018 r." otrzymuj4 do 15m, pow. targowej

bez uiszczenia naleznolci za naiem. Zal<aZdy dodatkowy m2 zostanie naliczona oplata

w wysokoSci podanej w pkt. 6,
8.

Wystawcy maj4 prawo do montaZu stoisk od dnia 12.09.2019 r., od godziny 14.00.
Stoiskapowinny by6przygotowane do dnia 13.09.2019 r., do godziny 11.00.

9.

Z chwilatprz,ybyctana teren irnprezy Wystawcy zobowr4zani

s4 do rejestracji w punkcie

infolrr-racyj nyrn Or gan izator a.
10.

KaZdy Wystawca ma obowi4zek posiadac identyfikator. Identyfikatory przekazane
'zostan4 Wystawcom

w

punkcie informacyjnym Organrzatora podczas

procesu

re.jestracj i.
11.

Wystawcy na podstawie umowy zawartej z Organizatorem mog4 prowadzii sprzedaz
produltt6w

i uslug na terenie irnprezy w dniach i godzinach okreslonych umow4, nie

wczeSniei jednak niz od godziny

1

1,00 do godziny 19.00 w piEtek, od godziny 10.00 do

19.00 w sobotg oraz od godziny 10.00 do godziny 17.00 w niedzielg. DziaNalno(;( ta
prowadzonamohe by6 tylko w miejscach wskazanychprzezOrganizatoraorazzgodme

z

obowt4zuj4cymi

w tytn zakresie przepisami prawa. Dla kaldego z Wystawc6w

Organizator wy'znaczy miejsce prowadzenia dziatralnoSci. Niedozwolone jest
prowadzenie dzialalnoSci poza wyznaczonym ptzez Organizatora terenem. Sluzby

porz4dkowe Orgamzatora bEd+ uprawnione

niestosuj4cych

do

usunigcia uczestnik6w ffnprezy

sig do niniejszego zapisu. Dzialalno66

handlow4

w re.jonie terenu targowego prowadzii mogq wylqcznie osoby posiadaj4cy pisemne
ze

zwo I eni e

O rg an

i

zato ra

/umowa zaw arla z Or ganizatorem/.

t2. Wszyscy Wystawcy ponoszq peln4 odpowiedzialnoSi za wlaSciwe uzytkowanie,
sprawnoSd tbezpieczefstwo sprzgtu i wszelkich urzqdzenuzytkowanychpodczas w/w

rmprezy

i

stosuj4 sig do postanowief Regulaminu imprezy oruz umowy zawartej

z Organt,zatorem, aw szczegolnoSci do zal<azu sprzeda?y alkoholu (piwa) mlodziezy do

lat 18, osobom

ntetze2wym oraz okreSlonych Llmow4 termin6w prowadzenia

dzialalnoSci handlowej.
13.

PLan rozmreszczenia stanowisk dostgpny bEdzie
Organtzatora.

w

punkcie informacyjnym

14. Program impreztowaruyszqcych Targom ogloszony zostanie w mediach oraznaterenie

miasta i grnir-ry Prudnik w formie plakatow.
15.

Olganizator dysponuje wlasn4 sluzb4 ochrony, sIuZbE medycznq oraz obslug4
organizacyjn4:

o

rzryznaczonv

jest punkt informacyjny Organrzatora, w kt6rym dostgpny jest telefon

alarmowy, obsluga posiada identyfikatory,

o

-vqqznaczony

16.

Osoby biorqce udzial

jest punkt sluzby ochrony oraz punkt medyczny.

w

Targach wyraZajq zgodg

na wykorzystanie, w

tym

rozpows zecl"rni anie i ch wizerunku, utrwal one go w trakcie impr ezy za pomo cq urzqdzeh

lejestruj4cych obraz

i

dzwigk, poprzez publikacjg w catoSci lub we fragmentach na

profilach spolecznoSciowych (m,in. Facebook, Youtube)

i

stlonach internetowych

Gminy Prudnik i Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz podmiot6w z ni4
wsp6ldzialaj4cych lub wykonywanych na zlecenie Gminy Prudnik

-

Agencji Promocji

i Rozwoju Gminy Prudr-rik publikacji, prezentacji, material6w filmowych oruz innego
rodzaiu material6w informacyjnych (takZe

w wersji drukowanej i

rozpowszechnionych przez Gming Prudnik

-

Agencjg Promocji

i

elektronicznej)

Rozwoju Gminy

Prudnik w zwrqzkuz organizacj4 Wystawy lub dotyczqcqjej dzialalnoSci informacyjnej
b4dZ promocyjnej,

17. Oryanizator zapewnia ubezpieczenie eksponat6w targowych w zakresie: wandalizmu,
\<raclzieZy, ognia

i imrych zdarzeh losowych. Wystawcom zaleca sig wykupienie polisy

odpowiedzialnoSci cywilnej
18.

.

Sluzba ochrony Organizatora, legitymuj4c sig identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, jest uprawniona do r.rjgcia, w celu mezwNocznego przekazania

Policji os6b

stwar:z.a11cych bezpoSrednre zagroLenie dla 2ycia

lub zdrowia ludzkiego,

atal<2e chronionego mienia lub sprawnego przebiegu Targow.

19. Sluzba

ochrony ma obowi4zek usunqc

z terenu targowego osoby, kt6r'e swoim

zachowamemzakl6cajqprzebreg Targow, W przypadku, gdy dzialama podjgte przez
sluzby porz4dkowe Organizatora

sQ

nieskuteczne, Organrzator wystgpuje o pomoc do

Policji lub StraZy Miejskiej,
20. Osoby obecne na terenie targowym zobowr4zane s4 zachowai sig

w

spos6b nie

zagraLajtycy porz4dkowr ibezpieczeflstwu innych os6b przebywaj4cych w tym miejscu.

2tr, Wszyscy uozestnicy Targow maj4 obowi4zekzapoznai sig z regulaminem hali, w ktorej

odbywa sig impreza

i stosowai sig do .jego postanowien. Regularnin znajduje

tablicy ogloszeri przy wejSciu glownym do hali.

sig na

22. Wystawca przyjrnuje do wiadornoSci

i

w

akceptuje, 2e

zwrqzl<u

z

zawartq umow4

organizator grornadzi dane o wystawcy, koniecznie do przetworueniaw celu wykonania

umowy

z

wystawc4.

Karta

zgloszeniowa

bez wypelnionej zGoDY

na

przetwarzanie danych skutkuje brakiem mo2liwoSci udzialu w Targach.
23.Zgodme'z art, 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016

z

r. w

sprawie ochrony osob frzycznych

przetwarzanrem danych osobowych
otaz

dan;,s1-I

i w sprawie swobodnego

w

przeplywu takich

dyrektywy

uchylenia

zwrqzl<u

95t46tWE:

1) Adrnirristratorem danych osobowych Wystawc6wiest Kierownik Agencji Promocji

i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik ul. Rynek

2)

Dar-ie kontaktowe lnspektora Ochrony

1;

Danych: Inspektor Danych Osobowych

Agencji .Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik ul, Rynek

I, tel.77 437

66 55 , adres email: promocja@prudnik.pl;

3) Dane osobowe Wystawc6w przetwarzane s4 w zwiqzku z
PrzedsigbiorczoSci

GnrinE Pltrdnil<

i

Rzemiosla Inter Region ,,Dom

w celu

naboru, organizacji

i

i

udziaNem

w

Targach

Ogr6d" organizowanym przez

rozliczema Targ6w

i

imprez

i promocji Targ6w z wykorzystaniem danych
przetwarzame kt6rych wyrazono zgodg, na podstawie:

towarzysz4cych oraz inforrnacji

na
-

Art.

z

6 ust, 1

lit, ,,a" RozpovqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)

dnia fl7 kwietnia 2016

r. w

sprawie ochrony osob fizycznych

w

20161691

zwiqzku z

ptzetwar:zaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptrywu takich danych
oraz uch],lenia dyrektywy
-

95 I

46lWE,

Alt. 6 ust. 1 lit. ,,f ' RozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161691

z

dnra 117 kwrctnia 2016

r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych

przelwar.zaniern danych osobowych

w

zwiqzku z

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

otaz ucllylenia dyrektywy 95l46lWE

-

zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia

ochrony cbiekt6w i mienia administratola,
- RegLrlarninu Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

4)

-

Region,,Dom i Ogr6d";

Odbiorcami danych osobowych Wystawc6w bgd4 podmioty uprawnione do

uzyskanta danych osobowych na podstawie przepisow prawa, operutorzy pocztowi i

kurierzy podrniotu zewngtrznego, kt6rym na podstawie umowy powierzono
przetwar'.zanie danych osobowych, osoby korzystajqce z informatora o Targach, media;

5) Dane osobowe

Wystawc6w przechowywane bEd+

w celu

przekazywanra

Wystawcrom informacji o Targach, organizowanych przez Gming Prudnik, Kryteria

ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikaj4 zRozporzqdzenia Rady

Ministr6'w z dnia 18 stycznia 201l r, w sprawie instlukcji kancelaryjnej, jednolitych
rueczowlrch wykaz6w

al<t.

oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu dziaLanra

arclriw6r,v zakladowych rwylqcznie do cel6w archiwalnych w interesie publicznym, do
cel6w badan naukowych lub historycznych lub do celow statycznych oraz afi,89 ust, 1,
Rozporz4dzenta'.

6) Wysta.wca posiada prawo do Zqdania dostgpu do danych osobowych oraz prawo do

iclr sprosrtowania, ograniczeniaptzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzama, prawo

do

pzenoszenia danych, prawo

do cofnigcia zgody

w dowolnym momencie;
7) Wystawcamaprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

24.Wszyscy uczestnicy imprezy winni zapoznad sig z niniejszym Regulaminem i stosowai
siq do jego postanowieri.

PRZEP]SY PORZADKOWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE TARGOWYM

Organizator zaslrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren targowy os6b, wobec kt6rych
istnie.je uzasadnione podejlzenie wywotrania niepokoju

i zamieszek,

Organrzator zastrzega sobie prawo do usuniQcra z terenu targowego za poSrednictwem sluzb

ochrony, Strazy Miejskiej lub Policji os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie
wywolania niepokoju i zamieszek oraz os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie

przeclrowywania przedrniot6w stwarzajqcych zagroZente 2ycia

lub

zdrowra innych

uczestnik6w Targ6w,

Targi i towavy:;z1ce im imprezy odbywai sig bgd4 zgodnie z Regulaminem.
DzialalnoSi hzrndlow4
p o s i ad aj

w

rejonie terenu targowego prowadzii mog4 wylqczme osoby

4ce pi s emr-re zezwo I enie /umowa/ Or gantzator a.

Osoby powoduj4ce szkody
odpowiedzialnof ci.

w mieniu

naleZqcym do Organizatora zostan4 poci4gnigte do

ZABRANIA SIE

a)

wnoszenia na teren targowy napoj6w alkoholowych, Srodk6w odurzaj4cych, ogni
sztucznych, rac, swiec dymnych, tr4bek ze sprgzonym powiettzem, gwizdk6w, nozy,

butelek, szklanek, puszek oraz innych przedrniot6w, kt6re mog4 byc uzytejako brori

i stanowi i z.agrozenie bezpieczefstwa,
h) Rzucania

jakimikolwielt przedmiotami zar6wno wewn4trz jak i na zewnqtrz obiektu,

I)Zywania wulgarnego slownictwa r obrazanra innych os6b,
,]\ Wspinania siE

na maszty, konstlukcje stalowe oraz inne miejsca znajduj4ce

siE

na obszarze terenu targowego,

U?ywania odbiornik6w radiowych lub innych przedrniot6w, kt6re mog4 utludniai
lub unierno lhwrac przeprowadzenie Targ6w.

osoBY

OBECNE,

NA TARGACH 54 ZOBOWTAZANE ZACHOWYWAC SI4

W SPOSOB NIE, ZAGRAZAJACY BEZPIECZENSTWU INNYCH OSOB OBECNYCH

NA TEJ IMPREZIE, A W SZCZEGOLNOSCI PRZESTRZEGAC REGULAMINOW

I

IMPREZY. WEJSCIE NA TEREN TARGOWY OZNACZA
AUTOMATYCTZNA r BEZWZGL4DNA AKCBPTACJ4 W/W PRZEPTSOW.
OBIEI(TOW

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIECIA

W KAZDYM

CZASIE Z TERENU TARGOWBGO PF(ZEZ SI-UZBY PORZADKOWE, POLICJ4,
STRAZ MIEJSKA,

KAZDE.I OSOBY, I(TORA DO NINIEJSZYCH PRZEPISOW SIE NIE ZASTOSUJE,
LUB KTOREJ OBECNOSC MOGI,ABY Z ROZNYCH POWODOW BYC ZRODI-EM
Z,AGROZENIA LUB PRZYKROSCT DLA OSOB TRZECICH.

Prudnik, kwiecieri 2019 r.

Regulamin konkursu o tytul:

Mister 24.Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter-Region,,Dom i Ogr6d",

Prudnik 13-15.09.2019 r.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gmina Prudnik - Agencja Promocji

z siedzibq 48-200 Prudnik, ul. Rynek

i Rozwoju Gminy Prudnik

1.

Cel konkursu:

Wylonienie najlepszego stoiska

targowego

PlzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

-

przyznanre tytulu Mister 24. Targ6w

Region ,,Dom i Ogr6d", Prudnik 13-15.09.2019 r.

Warunki uczestnictwa:

W

konkursie r"rdzial bior4 wszystkie podmioty gospodarcze zgLoszone jako Wystawcy

24 .Targow PrzedsigbiolczoSci i Rzemiosla Inter

- Region

,,Dom i Ogr6d".

Jury konkursu:
JLrry powolane zostanre przez Burmistrza Prudnika najp62niej na

24. Targow PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

-

7 dm przed rozpoczgciem

Region ,,Dom i Ogr6d".

Kryteria oceny:
1. Aranlacla stoiska,
2. Forma plezentacji frrmy,
3. UmiejgtnoSci komunikacyjne obsiugi stoiska,

4, RoznolodnoSi prezentowanych produkt6w.

Laureaci:
.Tury ltonkursu dokonuje oceny stoisk
po

szcze golnych czlonk6

w komi

sj

przez

3 dni trwania 'Ialg6w. Na podstawie ocen

i wyloni eni zo stan4 laureaci konkursu.

Nagrody:
W lconkursie ,,Mister 24.Targow PrzedsiEbiorczoSci i Rzemiosla

Prndnik 13-15,09.2019 1." ptzyznane zostanie

I

Intel- Region,,Dom i Ogr6d"

mieisce oraz dwa wyr6znienia. Nagrodami

w konkursie s4: statuetka, naglodatzeczowa oraz dyplorn dla firmy otlzymuj4cej tytul ,,Mister

24. Targow PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

Region ,,Dom

i

Ogr6d",

oraz statlretka, nagroda rzeczowa oraz dyplom dla firmy wyr6znionej we wsp6trzawodnictwie
o tytul: Mistera

24.'largow Przedsigbiorczo6ci i Rzeniosla Inter

-

Region ,,Dom i Ogr6d"

Ogloszenie wynik6w honkursu:

Ogloszenie wynik6w koukursu nastEpi

w dniu

podsumowania 24, Targow PrzedsigbiorczoSci

r. w czasie uroczystego
i Rzemiosla Inter - Region ,,Dom i Ogr6d".
15.09.2019

Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoSci w mediach lokalnych

oraz

na stronie internetowej Organizatora.
7-,godnre

z art. 13 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61619 z dntaT7

l<wietnia 2076 r, w sprawie ochrony osob frzycznych

osobowl'eft i

w

w zwiqzku z przetwarzaniem danych

sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE:

1) Adminislratorem dariych osobowych Wystawc6w jest Kierownik Agencji Promocji i
Rozwojr"r Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1;

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji
Promocii

i Rozwoju Gminy Prudnik,

48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 437 66

55 , adres

email : pr omoci a@pludnik.pl;

3) Dane osobowe Wystawc6w przetwarzane sQ w zwiqzku z udzralem w Targach
Przedsigbiorczo6ci i Rzemiosla Intel Region ,,Dom i Ogr6d" organizowanym przez Gming
Pludnik w celu naboru, organrzacjt i rozliczenia Targ6w i imprez towaruyszEcych oraz,

prornocji Targ6w
z
przetwarzanie ktorych wyrazono
i

inforrnacji

na

I lit. .,a" Rozporzqdzenia

- Art. 6 ust,

Wkorzystaniem
zgodg,

na

danych

podstawie:

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyaznych w zwrEzl<u z przelwarzaniem danych

osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy

95t46tWE,
- Alt. 6 nst. 1 lit. ,,f ' Rozporz4dzema Parlamentu Eulopejskiego i Rady (UE) 20161697 z dnta
27 kwietnta 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwrqzku z ptzelwarzaniem danych

i iv sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
- zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i mienia.

osobowych

95l46lWE

adrninistratora,
- Regulaminu Targ6w PrzedsiEbiorczoSci i Rzemiosla Inter

-

Region ,,Dom i O916d";

4) Odbiorcami danycl'r osobowych Wystawc6w bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania.
danych osobowycl-r na podstawie plzepisow prawa, operatorzy pocztowi

i kurierzy podrniotu

zewngtrz\1ego,

ktorylx na podstawie umowy powierzono przelwarzanie danych osobowych,

osoby korzystaj4ce z informatora o Targach, media;

5) Dane osobowe Wystawc6w przechowywane bgd4 w celu przekazywania Wystawcom
informacji

o

Targach, organizowanych ptzez Gming Prudnik. Kryeria ustalania okresu

przechowywania danych osobowych wynikaj4 zRozporzEdzenia Rady Ministr6w
stycznia

20ll

z

dma 18

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrueczowych wykaz6w aktoruz

instrukcii w sprawie organtzacji i zakresu dziaLaniaarchiw6w zakladowych wyt4cznie do cel6w
archiwalnych w interesie publicznym, do cel6w badaf naukowych lub historycznych lub do
celow statycznych oraz art.89 ust, T,Rozporz1dzenia;

6) Wystawca posiada prawo do Lqdania dostgpu do danych osobowych oraz ptawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo

przetwarzanta,

do

wniesienia splzeciwu wobec

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia

zgody

w dowolnym momencie;
7) Wystawcamaprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
B) Podanie danych osobowych

jest dobrowolne.

Prudnik, kwiecieri 2019 r.

Regulamin konkursu na

Najlepszy Produkt 24, Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter-Region
,,Dom i Ogr6d", Prudnik 13-15.09.2019 r.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Grnina Prudnik -Agencja Promocji

z siedziba,4S-200 Prudnik, ul. Rynek

i

Rozwoju Gminy Prudnik

1.

Cel konkursu:
Wylonienie najlepszego ploduktu 24. Targow PrzedsigbiorczoSci i Rzerniosla Inter

- Region

,,Dom i Ogr6d".

Warunki uczestnicfwa:
W konkursie udzial bior4 produkty zgloszone przez podmioty zgloszone jako Wystawcy 24.
Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

-

Region ,,Dom i Ogr6d".

Jury konkursu:
.Tury

powolane zostanie przez Burmistrza Prudnika najpo2niej na7 dmprzedrczpoczEciem24.

Targow PlzedsiqbiorczoSci i Rzerlliosla Inter

-

Region ,,Dom i Ogr6d",

Kryteria oceny:
1. JakoSi produktu,

2. ImowacyjnoSi,
3. Konkulencyjno56,
4, FunkcjonalnoSi,

5. Estetyka opakowania.
6. ULycie material6w krajowych do produkcji swoich wyrob6w.

Laureaci:
Prodr,rkty Wystawcy

nog4 zglaszac do konkursu ankiet4, ktorej wz6r stanowi zalqcznrk do

niniejszego Regulaminu konkursu, do dnia 12.09.2019 r. Jury konkursu dokonuje oceny
ploduktow zgloszonych przez uczestnikow 24, Targow PlzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

-

Regiori ,,Dom i Ogr6d" w dniu 15.09.2019 r.Decyzj1jury konkursu wylonieni zostan4 laureaci.

Nagrody:
W konkttrsie na Nailepszy Plodul<t24. Targ6w Przedsigbiorczoict i Rzemiostra Inter - Region

,,Dom

i Ogr6d" przyzna\e zostanie I

rniejsce oraz dwa wyr6znienia. Nagrodami we

wsp6lzawodnictwie s4: statuetka, nagrodarzeczowa oraz dyplorn dla firmy, kt6rej produkt
uzyska tytul: Najlepszy Produkt 24. Targ6w Przedsigbiorczorici

,,Dom

i

i

Rzemiosla Inter

-

Region

Ogr6d" oraz statuetka, nagroda rzeczowa oraz dyplom dla firmy wyr6znionej

we wspoizawodnictwie naNajlepszy Produkt 24.Targow PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosta Inter

- Region ,,Dom i Ogr6d".
Rozstrzygnigcie wynik6w konkursu

:

w dniu 15.09.2019 r. podczas uroczystego
24. Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter Region ,,Dom i Ogr6d".

Ogloszenie wynik6w konkursu nast4pi
podsumowama

Wyniki konkulsu zostanq podane do publicznej wiadomoSci
n

w

mediach lokalnych oraz

internetowej Organizatora.

a stlonie

Zgodnie z art. 73 Rozporz4dzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dma27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochlony osob frzycznych w zwrqzkuzprzetwarzaniem danych
osobowycb i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

9sl46lwp..

1) Adrninistratorem danych osobowych Wystawc6w jest Kierownik Agencji Promocji i
Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik ul. Rynek

1;

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji
Promocji

i Rozwoju Gminy Prudnik,

48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 437 66

55 , adres

email : promocj a@prudnik.pl;

3) Dane osobowe Wystawc6w przetwarzane sq w zwiqzku z udzialem w Targach
PrzedsigbiorczoSci i Rz,emiosla Inter Region ,,Don i Ogr6d" organizowanym przez Gming
Pluclnik w celu naboru, organizacjt r rozhczenia Targow i irnprez towarzyszqcych oruz
prornocj i
irrfolrrracji i
Targorv z
Wkorzystaniem d4nych
podstawie:
na przetwarzanie kt6rych wyrazono zgodE, na
- Art. 6 ust. 1

lit. ,,a" Rozporzqdzema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z dnia

2J kwretnra20I6 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwiqzku z przefNarzaniem danych
osobowych

i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy

9st46twE,
- Art. 6 Lrst. I lit. ,,f ' Rozporuqdzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z, dnia
27 ki.r,ietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwt4zku z przetwarzaniem daaych

osobowych

i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWF,

-

zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i n:llerua

administlatora,
- Regularninu Talg6w Przedsigbiorczo6ci i Rzemiosla Inter

-

Region ,,Dom i ogr6d";

4) Odbiorcami dauycli osobowych Wystawc6w bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania
danyclr osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi

i kurierzy podrniotu

zewngtrznego, kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzante danych osobowych,
osoby korzystaj4ce z informatola o Targach, media;

5) Dane osobowe Wystawc6w przechowywane bgd4 w celu przekazywania Wystawconl
informacji

o Talgach,

organizowanych przez Gming Prudnik. Kryteria ustalania o{<resu

przeclrowywania danych osobowych wynikaj4 zRozporzqdzema Rady Ministr6w z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczov\rych wykaz6w akt oraz

instrukcji w sprawie organrzacji i zakresu dziaLanraarchiw6w zakladowychwylqcznie do celow
arclriwalnych w interesie publicznym, do cel6w badafr naukowych lub historycznych lub

dc,

cel6w statycznych orazarl.89 ust. 1, Rozporzqdzenia

6) Wystawca posiada prawo do 2qdania dostgpu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo

przetwarzanta,

prawo do

do

przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu wobec

prawo do cofnigcia

zgody

w dowolnym momencie;
7) Wystawca rna prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prudnik, kwiecieri 2(lI9 r,

'Zalqcntil< clo Regulaminu l<onl<ut'su
i Ogrrld'' Prudrril< l3-15.09.2019 r.

Proszg

o

na ,,Najlepszy Produlct 24.Targow PrzedsigbiorczoSci iRzemioslalnter-Region,,Dom

wypelnienie ankiety dotycz4cej kryteri6w oceny

w

zwiqzku

wsp6lzawodnictwie o tytul "Najlepszy Produkt 24,Targ6w PrzedsigbiorczoSci
Region ,,Dom i Ogr6d" Prudnik 13-15.09.2019 r.

z

udzialem we
i Rzemiosla Inter-

Nazwa

JakoSi produktu

lnnowacy.jnodi:

KonkurencyjnoS6:

F

Lr

n l<cj

on

alno56:

UZycie rnaterial6w l<rajowych do produkcji swoich wyrob6w

:

Estetyl<a opakowania:

pieczqllca i podpis

I(arty nalezy plzeslai na.jpozniej do drria 12.09.2019 r, na adres: Agencja Promoc.ji i Rozwoju Cminy Prudnil<
48-200 PrLrdnil<, Lrl. Rynel< 1,lnb zlozy( w punl<cie Organizatorc na terenie tafgowyrx do dnia 14.09.2019 r.

