
REGULAMIN WYSTAWCY 

„Jarmark świąteczny” 

10. 12. 2022 r. 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem Jarmarku jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 

Różewicza w Karpaczu. 

2. Termin Jarmarku : 10.12. 2022 r w godzinach od 14.00 do 20.00. 

3.  Miejsce Jarmarku : Karpacz, plac i park przy ul. A.Mickiewicza. 

4.  Zwiedzanie Jarmarku jest nieodpłatne. 

 

II. Wystawcy 

 

Wystawcami na Jarmarku mogą być: 

1) lokalni i regionalni producenci artykułów spożywczych, 

2) lokalni i regionalni artyści, rzemieślnicy tworzący pamiątki, rzeźby, biżuterię i 

inne wyroby związane z tradycją i zwyczajami regionu Karkonoszy oraz tematyką 

świąteczną, 

Udział wystawców w Jarmarku jest odpłatny. 

 

III. Zasady zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia (wypełnioną kartę wystawcy) można składać do 25 listopada 2022r w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu (ul. Kolejowa 

3) lub przesłać elektronicznie na adres: bibliotekakarpacz@wp.pl 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć listę produktów przeznaczonych do sprzedaży. 

3. Sprzedaż artykułów niezgłoszonych jest zabroniona i będzie skutkować 

usunięciem stanowiska. 

4. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora pod kątem 

spełniania warunków określonych w punkcie II Regulaminu. Zgłoszenia 

niespełniające określonych warunków zostaną odrzucone. 

5. O udziale wystawców w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność 

powierzchni wystawienniczej. 

 

IV. Zasady wystawiennictwa 

 

1. Wystawcy zapewniają stoiska we własnym zakresie. 

2. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych, sprzedawcy zobowiązani są do 

spełnienia formalności związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych i uzyskania 

stosownego zezwolenia. 

3. W przypadku sprzedaży artykułów spożywczych, sprzedawcy zobowiązani są do 

spełnienia warunków określonych w przepisach dotyczących sprzedaży żywności. 

4. Wystawcy zobowiązani są do korzystania z naczyń i sztućców ekologicznych 
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(szklanych, papierowych, drewnianych). 

5. Przygotowanie stoisk odbywać się będzie w godzinach od 12.00 do 13.45 

6. Stoiska należy ustawić w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

7. Do godziny 13.45 teren Jarmarku oraz przylegający do parku plac muszą opuścić 

wszystkie samochody wykorzystywane do przygotowania stoiska. 

8.Wystawca zobowiązany jest do dbania o porządek na stoisku i w jego otoczeniu 

oraz pozostawienia terenu w stanie w jakim go zastał. 

9. W trakcie Jarmarku zabrania się używania sprzętu nagłaśniającego. 

10. Łamanie regulaminu lub niestosowanie się do zaleceń Organizatora skutkować 

będzie usunięciem stoiska. 

 

IV. Opłaty 

 

1. Opłata za udział w Jarmarku wynosi 50,00 zł. 

2. Wystawcy zobowiązani są także do uiszczenia opłaty targowej zgodnie z 

UCHWAŁĄ NR LVIII/621/22 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 26 

października 2022 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek 

opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz. 

3. Opłatę za udział w Jarmarku należy wnieść do 2 grudnia 2022 r. na konto 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu 

Santander Bank Polska S.A. 02 1090 1926 0000 0005 1408 5160 

4. Opłatę targową należy uiścić w dniu Jarmarku u inkasenta w formie gotówkowej. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność oraz produkty 

Wystawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 

„Jarmark świąteczny” 

10. 12. 2022 r. 

 

Imię i nazwisko : …........................................................................................................ 

Nazwa firmy : …............................................................................................................. 

Adres do korespondencji : ….......................................................................................... 

Telefon kontaktowy i adres e-mail: …............................................................................ 

 

Rodzaj i wymiary stoiska: ….......................................................................................... 

 

 

Wymagany dostęp do energii elektrycznej :          TAK           NIE 

 

Lista oferowanych produktów: 

 

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

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

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

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

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

 

 
 Oświadczenia 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem „Jarmarku świątecznego” w dniu 

10.12.2022r. 

2. Zobowiązuję się do wniesienia stosownych opłat tj.: 

a) opłaty za udział w Jarmarku w wysokości 50,00 zł do dnia 02.12.2022 r. na konto Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu 

 Santander Bank Polsa S.A.  02 1090 1926 0000 0005 1408 5160 

b) opłaty targowej w dniu 10.12.2022 r. inkasentowi gotówką. 

3. Zapoznałęm/ am się z klauzulą informacyjną RODO. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją 

Biblioteki oraz Gminy Karpacz. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r., poz.1191 z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        data i podpis 

 



 
Obowiązek informacyjny: 

1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych będzie Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu, ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz 

2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem 

bhpasekuracja@o2.pl 

3. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest zgoda wyrażona w sposób 

papierowy. W każdej chwili można cofnąć tę zgodę pisząc do nas wiadomość bądź 

przekazać tę informację osobiście. 

4. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym w uczestnictwie w wydarzeniu. Dane 

będą przetwarzane przez bibliotekę w celu : promocji działalności biblioteki i 

organizacji Jarmarku świątecznego – dane będą przetwarzane na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora art.6 ust. 1 lit. e RODO. Pana/Pani wizerunek 

może zostać umieszczony na profilu portalu społecznościowego Facebook biblioteki 

i Miasta Karpacz oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karpaczu – dane 

wizerunkowe będą przetwarzane 5 lat po zakończeniu wydarzenia, natomiast inne 

dane zebrane będą przetwarzane do 7 dni od zakończenia, bądź do momentu 

wycofania zgody. 

6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 


