Zalqcznrk nr 1 do zarzqdzenia Burmistrza Prudnika nr "230l:ttllg z dnial{,.iO

REGULAMIN
JARMARKU BOZONARODZENIOWEGO
019 r.

imp
Prudnik - Agencja

l. organizalorem

niowy, prudnik 06-09.12.2019 r. jest Gmina
Prudnik, :z sie:dzibq 48-200 prudnik, ul. Rynek
1, tel. +48 77 4376655, fax i48 77 4387303, e-mail: promocja@prudnik.pl

2. MiejscerrL organizacji Jarmarku Bozonarodzeniowego jest Rynek w prudniku.
J.

a

Jarmark czynrry jest w dniach od 06-08.1 2.2019 r. w godirinach:
06.12.2019 r. od 14.00 do 20.00
07.12.2019 r. od 10.00 do 20.00
08.12.2019 r. od 10.00 do 18.00

4.

Program imprez towaruyszEcych Jarmarkowi ogloszony zostanie w mediach oruz na tereni!
miasta i gminy Prudnik w formie plakat6w.

5.

Organizalor wynajrnie kaZdemu z Wystawc6
wraz z lad4 drewnian4 wielkoSci 200cmx80c
na zewntStrz namiotu Wystawca zobowrqz
zakresie. Za najem powierzchni z przeznacze
okreSlone w punkcie 6 regulaminu.

6.

Wystawc'y zobowiqzuj4 sig do uiszczenia
Organizalora powierzchni wystawowej, w ty
zabezpieczenie na stoisku lady oruz krzeset, n
w wysokcrSci: 12 zllm2 netto.

Wystawc.l na podstawie umowy zawartej
produkt6rv i uslug na terenie imprezy w dni
6.12.2019 r. od godziny 14.00 do godziny 20.
godziny 2:0.00 oraz w niedzielg 8.12.2019 r. o
ta prowadzona moze by6 tylko w miejscach
z obowiryzuj4cymi w tym zakresie przepisami
wyznaczy i vrrytyczy miejsce prowadzenia
dzialalnoiici poza -vqvznaczonym r v,rytycz
porz4dko''ne Orgamzatora bgd4 uprawnione do
sig do niniejszego zapisu. DzialalnoS1 han
v'rylqcznre Wystawcy posiadaj4cy pisemne
z Orsantzatorem/.

8.

Organizator Wznacza punkt informacyjny (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
- Ratusz lparterl), w kt6rym dostgpny jest telefon alarmowy. Obsluga Jarmarku posiada
identyfikatory.

9.

Osoby obecne na terenie wystawowym s
zagraZajqcy porz4dkowi i bezpieczeristwu i
przestrzega6 postanowief Regulaminu Jarm

I0. Zabrania sig wnoszenia na teren wystawo
(narzgdzi) oraz material6w wybuchowych i
1

1.

Osoby bior4ce vdzial w Jarmarku
rozpowsz:echnianie ich wizerunku, utrwalo
rejestruj4cych obraz i dzwigk, poprzez publi
spolecznoSciowych (m.in. Facebook, Yout
i Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Pru

i Rozwoju Gminy Prudnik
material6w informacyj nyc[r
ch przez Gming Prudnik I
w rwiqzku r/, organrzacj4 Jarmarku lub dotycz4qq
j

12.

ej dzialalno

S

c

i info rmacyj nej

b

qd2 pr omo cyj nej

.

Wystawcy poszczeg6lnych stoisk handlo
odpowieclzialnoS6 za wlaSciwe uzytkowani
sprzgtu i wszelkich urzqdzefi podczas J
Jarmarku oraz umowy zawartej z organiz
alkoholu mhodzieiry do lat 18, osobom
dzialalnofci handlowej, zgodnie z ust. 7 Reg

13. Organizator zapewnia powierzchnig wyst
aran?acjg stoiska we wlasnym zakresie, w
samych oraz dla os6b odwiedzajqcych stoisk
.uqlznaczonego mie.jsca.

prawo do montazu stoisk wystawienniczych od dnia 06.12.2019 r., ob
godziny 10.00. Stoiskapowinny bycprzygot wane do dni.a 06.12.2019 r., do godziny 12t.00.

14. Wystawc'.Y majq

15.

Z chwilq

przybycia na teren wystawowy stawcy zob<twiqzani s4 do rejestracji w punkcil:
informacyjnym Organizaton (biuro Agencj i

16. Wszyscy uczestnicy Jarmarku

maj4 obowi
Regulamin znajduje sig na tablicy oglosz
w punkcirt informaoyjnym Organizatora (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Ratusz).

IT.Plan roztnieszczenia stanowisk dostgpny bgdzie w punkcie informacyjnym
(biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

-

Ratusz),

Organizatortp,

18. Organizator zapewnia ubezpieczenie eksponat6w wystawowych

ognia i innych zdarzeh losowych. Wystawcom
odpowie<lzialno Sci cywilnej

zia,leca

w

zakresie: wandielizmir,

sig

wykupienie

poH$V

.

19. Wystawcaprzyjmuje do wiadomoSci

i

akcep

gromadzt dane Wystawcy, konieczne do
Wystawc4. Karta zgloszenia bez wypelni
niewa2na i uniemoiliwia udzial w Jarmar
20. Na podstawie aft. 13 Rozporz4dzeniaparlam
27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b
osobowy,ch w sprawie swobodnego prze

i

46lWE, informuj e sig:
1) Administratorem Pana./Pani danych osobowyc
Gminy Prudrrik, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1.
2)
Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Promocji i
48-200 Prudnik ul. Rynek I, tel. 77 4376655, adres email:
95 /

3) PanalPam dane osobowe przetwarzane s4w zwiq

4)

5)

6)

7)
8)

organizowanymprzez Gming Prudnik w celu na
towar4rszqcych oraz informacji i promocji
przetwarzanie kt6rych Wrahono zgodg, na podst
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporzqdzenta Parlam
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
osobowyr;h i w sprawie swobodnego prze
9st46twr1
- Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporz4dzeniaparlam
27 kwietnia2016 r" w sprawie ochrony os6b
osobowyr:h i w sprawie swobodnego prze
95l46lWL - zastosowanie systemu kontrol
administratora
- Regulanninu Jarmarku BoZonarodzenioweg
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania
osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zev
kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby
z informatora. o Jarmarku. media.
PanrlPana dane osobowe przechowywane bgd4 w celu przel;azywania PanuJPani infcrmac
o jarrnarkach, organizowanych przez Gming Prudnik. Kryteria u.stalania okresu przechowlrwan
danych osobowych wynikaj4 zRozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 styczrria 201
r. w sprawio instrukcji kancelaryjnej, jednolitych tzeczo\Nych wykaz6w akt oraz instrukr
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zal<tr:adov,rych v,ryN1cznie do celi
archiwalnych w interesie publicznym, do cel6w badan naLukowych lub historycznych tub
cel6w statystycznychoraz art. 89 ust. 1, Rozporz4dzenia.
Posiada Pan/Pani prawo do L4dama dostgpu do danych osobowych oraz prawo clo i
sprostowania,, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przelwalzanl
prawo do przr:noszenia danych, prawo do cofnigciazgody w dowrlnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PRZEPISY PORZADKOWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE JARMARKU
Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wejS
uzasadnione po dej rz:enie wywolania niepokoj u i zam
Organizator zastrzey,a sobie prawo do usunigcia z
Struiry Miejskiej lutr Policji os6b, wobec kt6rych is
zamieszek oraz osi6b, wobec kt6rych istnieje uza
stw ar zaj 4cy ch zagr o Zenie zy cia lub zdro wi a inny ch
Jarmark itowarzysz,4ce jemu imprezy odbywai sig b
DzialalnoSi handlow4 w re.jonie terenu Jarmar
podpisan4 umowg z Or ganizatorem.

i

Osoby powoduj4ce szkody

w mieniu

nale?qcym

do

organrzittora zostan4 poci4gniE:te do

odpowiedzialnoSci.

NA TERENIE JARMA

l. Wnoszenia na teren Jarmarku napoj6w alkoholo
Swiec dymnych, tr4bek ze sprgZonym powietrzem, gwizdk6w, nozy, butelek, szklanek, puszek oraz
innych przedmiot6w, kt6re mog4 byd uzytejako brof i stanowi6 :zagroaenie bezpieczeristwa"
2.

Rzucania jakimikolwiek przedmiotami zar6wno wewn4trz jak i na zewnqtrz obiektu.

3.

U?ywanra wulgarnego slownictwa

4.

Wspinania siE na maszty, konstrukcje stalowe oraz inne miejsca z;najdujqce sig na obszarze tererfu
wystawowego.

5.

U?ywanra odbiornik6w ra<liowych lub innych przedmiot6w, kt6le nnogQ utrudnia6 lub uniemo:zliwid(,
przeprowadzenie Jarmarku.

i

obrazania innych os6b.

osoBY OBECNE NA JARMARKU 54 ZOBOWTAZANE, ZACTTOWYWAC Sr4 W SpOSOb
NIE zAGRAZal4cu BEZPIECZENSTWU rNNycH osoB oBFlcNycH NA TEJ rMpR.Fjzrjt.

A W SZCZEGOLI\IOSCT PNZNSTRZEGAC RE
WEJSCIE NA T]EREN JARMARI(U OZNA
AKCEPTACJ4 WW PRZEPTSoW.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRA
Z TERENU JARI4ARKU PRZNZ SLUZBY P
KAZDEJ OSOBY., KTORA DO NINIEJSZY
KTOREJ OBECNOSC MOGI,ABY Z
ZAGROaENIA LLIB PRZYKROSCI DLA OSO

Prudnik, paldziemik 20 19 r.

