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Proiekt jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu panstwa. Przekraczamy granice

ZaL4czniknr 1 do zarzqdzenia Burmistrza Prudniku

n.

16{

l)Dl|

z dnia 6,0dir1lJ1.

REGULAMIN
JARMARKU BOZONAROD ZENIOWEGO
PRUDNIK 07 -09.L2.2018 r.
1.

Organizatorem imprezy pn. Jarmark Bozonarodzeniowy, Prudnik 07-09.L2.2018 r. jest Gmina
Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, z siedzibq 4B-2OO Prudnik, uI. Rynek
1, tel, +48 77 4376651 fax +48 7T 4387203, e-mail: promocja@prudnik.pl

2,

Miejscem organizacji Jarmarku Bozonarodzeniowego jest Rynek w Prudniku,

3.

Jarmark czynny jest w dniach od 07-09.12.2018 r. w godzinach:
07.I2.20L8 r. od 14.00 do 20.00
08.12.2018 r. od 10.00 do 20.00
09.12.2018 r. od 10.00 do 18.00

4.

Program imprez towarzyszEcych Jarmarkowi ogloszony zostanie w mediach oraz na terenie
miasta i gminy Prudnik w formie plakat5w.

5.

Organizator wynajmie kazdemu z Wystawc6w powierzchniq wystawowq wewnqtrz namiotu
wraz z lad4 drewnianE wielko6ci 200cmx80cm oraz 2 krzestrami. Wynajmuj4c powierzchniq
na zewnEtrz namiotu Wystawca zobowi4zany jest do zapewnienia namiotu we wlasnym
zakresie. Za najem powierzchni z przeznaczeniem na stoisko wystawowe pobierane sq oplaty
okre6lane w punkcie 6 regulaminu.

6.

Wystawcy zobowiqzujq siq do uiszczenia nalezno6ci za najem przygotowanej przez
Organizatora powierzchni wystawowej w tym za wytyczenie miejsca wystawowego oraz
zabezpieczenie na stoisku lady oraz krzesel, na podstawie umowy zawartej z Organrzatorem,
w wysoko6ci: L2 zllm2 netto.

7.

Wystawcy na podstawie umowy zawartej z Organizatorem mogq prowadzi6 sprzedaZ
produkt6w i uslug na terenie imprezy w dniach i godzinach okredlonych umowq, w piqtek
7.L2.20L8 r. od godziny 14.00 do godziny 20.00, w sobotq B.I2.20LB r. od godziny 10.00 do
godziny 20.00 oraz w niedzielq 9.L2.20L8 r. od godziny 10.00 do 18.00. Dzialalno66
ta prowadzona moze byd tylko w miejscach wskazanych przez Organizatora oraz zgodnie
z obowiqzuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa. Dla kazdego z Wystawc6w Organizator
wyznaczy i wytyczy miejsce prowadzenia dzialalno6ci. Niedozwolone jest prowadzenie
dzialalnosci poza wyznaczonym i wytyczonym przez Organizatora terenem. Sluzby
porz4dkowe Organizatora bqd4 uprawnione do usuniqcia uczestnik6w imprezy niestosujqcych
siq do niniejszego zapisu. Dzialalno6d handlow4 w rejonie Jarmarku prowadzid mogq
wyl4cznie Wystawcy posiadajqcy pisemne zezwolenie Organizatora /umowa zawarta
z Organizatorem/.
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B. Organizator

wyznacza punkt informacyjny (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Ratusz
/parter/),
w kt6rym dostqpny jest telefon alarmowy. Obsluga Jarmarku posiada
identyfikatory.

9.

Osoby obecne na terenie wystawowym sE zobowiqzane zachowyr,va6 siq w spos6b nie
zagraLal4cy porz4dkowi i bezpieczeristwu innych os5b na niej obecnych, a w szczeg5lno6ci
przestrzega6 postanowieri Regulaminu Jarmarku.

10. Zabrania siq wnoszenia na teren wystawowy broni lub innych niebezpiecznych przedmiot5w
(narzqdzi) oraz materiatr6w wybuchowych i wyrob6w pirotechnicznych.
11.

osoby biorqce udzial w Jarmarku wyrazajq zgodq na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie ich wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocg wzEdzen
rejestrujEcych obraz i dZwiqk, poprzez publikacjq w caloici lub we fragmentach na profilach
spoleczno6ciowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Gminy Prudnik
i Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz podmiot6w z niE wsp6ldzialaj4cych lub
wykonywanych na zlecenie Gminy Prudnik - Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
publikacji, prezentacji, material5w filmowych oraz innego rodzaju material6w informacyjnych
(takze w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminq Prudnik Agencjq Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w zwt4zk:u z organizacj4 Jarmarku lub dotyczqc4
j ej dzialaino6ci informacyj nej b4dZ promocyjnej.

12.

Wystawcy poszczeg6lnych stoisk handlowych oraz gastronomicznych ponosz4

pelnE
odpowiedzialnoS6 za wla6ciwe uzytkowanie, sprawnoS6 i bezpieczefstwo zainstalowanego
sprzetu i wszelkich urz4dzeri podczas Jarmarku. Stosujq siq do postanowieri Regulaminu
Jarmarku oraz umowy zawartej z organizatorem, a w szczeg6lno6ci do zakazu sprzedazy
alkoholu mlodziezy do lat 18, osobom nietrzeZwym, a takze termin6w prowadzenia
dzialalnoSci handlowej, zgodnie z :ust. 7 Regulaminu.

13. Organizator zapewnia powierzchniq wystawienniczq. Wystawcy zobowiqzani sq wykona6
aranzacjq stoiska we wlasnym zakresie, w spos6b zapewniaj4cy bezpieczefstwo dla nich
samych oraz dla os6b odwiedzajqcych stoisko. Aranzacja stoiska mozliwa jest tylko w obrqbie
wyznaczonego miejsca.

l4.Wystawcy majE prawo do montazu stoisk wystawienniczych od dnia 07.I2.20It1 r., od
godziny 10,00. Stoiska powinny by(. przygotowane do dnia

07

,L2.20L8 r., do godziny 14.00.

15.

Z chwil4 przybycia na teren wystawowy Wystawcy zobowi4zani sE do rejestracji w punkcie
informacyjnym Organizatora (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ratusz).

16.

Wszyscy uczestnicy Jarmarku majE obowiqzek zapozna6 siq z niniejszym Regulaminem.
Regulamin znajduje siq na tablicy ogloszeri przy wej6ciu gl6wnym do biura APiRGP
w punkcie informacyjnym Organizatora (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik Ratusz).

17.

Plan rozmreszczenia stanowisk dostqpny bqdzie w punkcie informacyjnym Organizatora
(biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ratusz).
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18. Organizator zapewnia ubezpieczenie eksponat5w wystawowych

w zakresie:

wandalizmu,
poiisy

ognia i innych zdarzef losowych. Wystawcom zaleca sie wykupienie
odpowiedzialnos ci cywilnej

1-9.

.

Wystawca przyjmuje do wiadomo6ci i akceptuje, Le w zwi4zku z zawartEumowE organizator
gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy
z wystawc4. Karta zgloszenia bez wypelnionej ZGODY na przetwarzanie danych jest
niewazna.

20. Na podstawie art. 13 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016167g z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os5b fizycznych w zwtqzku z przenvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/ 46/WE, informuje siq:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik
ul. Ko5ciuszki 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzqdu Miejskiego
w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Ko6ciuszki3, teI.77 4066205, adres email: iodo@prudnikp!.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sQ w zwiqzku z udzialem w Jarmarku Bozonarodzeniowym
organizowanym pvez Gminq Prudnik w celu naboru, organizacji i rozliczenia Jarmarku i imprez
towarzyszQcych oraz informacji i promocji wystawy z wykorzystaniem danych na przetwarzanie
kt6rych wyrazono zgodq, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwiqzku z przet.vvaruaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyr,vy

4)

s)

6)

7)
B)

95l46lWE
- Art. 6 pkt 1lit. f - RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb frzycznych w zwtqzkl z przetvvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i mienia
administratora
- Regulaminu Jarmarku Bozonarodzeniowego,
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bqd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnetrzne,
kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystajEce
z informatora o jarmarku, media.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqd4 w celu przekazywania Panu/Pani informacji
o jarmarkach, organizowanych przez Gminq Prudnik. Kryteria ustalania okresu przechowywania
danych osobowych wynikajq zRozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz irrstrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych wyl4cznie do cel6w
archiwalnych w interesie publicznym, do cel6w badari naukowych lub historycznych lub do
cel6w statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporzqdzenia.
Posiada Pan/Pani prawo do zqdania dostqpu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqci a zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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PRZEPISY PORZADKOWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE JARMARKU
Organizator zasfizega sobie prawo do zakazu wej6cia na teren Jarmarku os6b, wobec kt5rych istnieje
uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju i zamieszek,
Organizator zastrzega sobie prawo do usuniqcia z terenu Jarmarku za po6rednictwem sluzb ochrony,
Strazy Miejskiej lub Policji os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju
i zamieszek oraz os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie przechowywania przedmiot6w
stwarzajacych zagroLenie zycia lub zdrowia innych uczestnik6w Jarmarku.
Jarmark i towarzysz4ce jemu imprezy odbywa6 siq bqdE zgodnie z Regulaminem.
Dzialalno6d handlowq w rejonie terenu Jarmarku prowadzid mogq wylqcznie osoby posiadaj4ce
podpisan4 umowq z Organizatorem.

Osoby powodujqce szkody

w mieniu nalez4cym do

organizatora zostanq pociqgniqte do

odpowiedzialnorici.

NA TERENIE JARMARI(U ZABRANIA SIE

1.

Wnoszenia na teren Jarmarku napoj6w alkoholowych, 6rodk6w odurzajqcych, ogni sztucznych, rac,
Swiec dymnych, trqbek ze sprqzonym powietrzem, gwizdk6w, nozy, butelek, szklanek, puszek oraz
innych przedmiot6w, kt6re mogE by6 u2yte jako brori i stanowi6 zagroLenie bezpieczeristwa.

2.

Rzucania jakimikolwiek przedmiotami zar6wno wewnEtrz jak i na zewnEtrz obiektu.

3,

Uzywania wulgarnego slownictwa i obrazania innych os6b.

4.

Wspinania siq na maszty, konstrukcje stalowe oraz inne miejsca znajduj4ce siq na obszarze terenu
wystawowego.

5. Uzywania odbiornik6w

radiowych lub innych przedmiot6w, kt6re mogE utrudnia6 lub uniemoZliwia6
przeprowadzenie Jarmarku.

osoBY OBECNE NA JARMART(U

S,+ ZOBOWI^+ZANE ZACHOWYWAC SIE W SPOSOB
NIE ZAGRAZAJACY BEZPIECZENSTWU INNYCH OSOB OBECNYCH NA TEJ IMPREZIE,
A W SZCZE G6LNO S C T PNZESTRZE GAE NN CUT,AMIN6W IMPRE ZY.
WEJSCIE NA TEREN JARMARKU OZNACZA AUTOMATYCZNA T BEZWaGI-EDNA
AKCEPTACJE w/W PRZEPTS6W.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIECIA W KAZDYM CZASIE
Z TERENU JARMARKU PR.ZEZ SLUZBY PORZADKOWE, POLICJE, STRAZ MII]JSKA,
KAZDEJ OSOBY, KT6RA DO NINIEJSZYCH PRZEPIS6W SIE NIE ZASTOSUJII, LUB

KT6REJ oBECNoSc MocLABy

z R6zNycH powoD6w Bye

ZAGROaENIA LUB PRZYKROSCI DLA 0568 TRZECICH.

Prudnik, sierpieri 2018 r.
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