
Regulamin Uczestnika/ Wystawcy   
Jarmark Średniowieczny we Wleniu 2019 
 
I Termin, miejsce, organizator  
1. Jarmark Średniowieczny we Wleniu odbędzie się 15-16 czerwca 2019 roku na 
placu przy ul. Wojska Polskiego we Wleniu  
2. Organizatorem Jarmarku jest  Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (ul. 
Chopina 2, 59-610 Wleń, oksit.wlen@gmail.com, www.oksit.wlen.pl, 75 7136268 ) 
3. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku jest Małgorzata Leśniok, e-mail: 
oksit.wlen@gmail.com  
II Cel części wystawowej Jarmarku  
1. Celem  jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, 
rzemieślniczych i żywnościowych; wymiana doświadczeń pomiędzy producentami; 
umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw 
społecznych.   
III Warunki uczestnictwa   
1. W Jarmarku w charakterze wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, 
producenci lokalnej, zdrowej żywności, grupy historyczne, edukacyjne, animacyjne 
itp. Każdy z wystawców zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących go 
przepisów prawnych i sanitarnych.  
 2. Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako wystawcy zobowiązani są do 
przesłania na adres: oksit.wlen@gmail.com lub dostarczenia drogą pocztową albo 
osobiście wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu.   
3. Ostateczne zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2019.   
4. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.   
Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Chopina 2, 59-610 Wleń 
757136268 oksit.wlen@gmail.com  www.oksit.wlen.pl  facebook 
www.facebook.com/OKSiT-Wleń  
5. Organizator w terminie do 4 czerwca 2019 ogłosi listę wystawców. Każda z 
osób, która prześle kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została 
przyjęta na Jarmark drogą mailową bądź telefoniczną. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odmowy udziału w Jarmarku.  
6. W Zgłoszeniu Wystawcy są zobowiązani do krótkiej prezentacji swojego stoiska 
( np. jaki rodzaj rękodzieła, sztuki, warsztatów, produktów czy potraw- dotyczy to w 
szczególności żywności)  
7. Organizator zapewnia wystawcom tylko miejsca placowe, dostęp do bieżącej 
wody i energii elektrycznej. W wyjątkowych, specyficznych wypadkach Organizator 
wspomaga Wystawców w zabezpieczeniu stołów dla Wystawcy- każdorazowo jest 
to uzgadnianie bezpośrednio z Organizatorem. 
8. Miejsca wystawowe przydziela Organizator i nie podlegają one zmianie.  
9. Wystawcy są zobowiązani do zabezpieczenia sobie własnego stoiska- np. 
kramu, stolika, krzeseł itp.  
10. Udział w Jarmarku Średniowiecznym we Wleniu jest płatny. 
 Jednodniowy koszt- 50 zł, dwudniowy koszt 70 zł- płatność na konto OKSIT we 
Wleniu / Bank Spółdzielczy 56838410190000058920000001 z dopiskiem „Uliczka 
Kupiecka JŚ 2019” do dnia 10 czerwca 2019.  



11. Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 
minut przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania ekspozycji. W razie 
spóźnienia wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie organizatora. W 
przypadku braku zgłoszenia (30 minut po rozpoczęciu Jarmarku) organizator ma 
prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego  w inny sposób.   
12. Nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii wystawcy. Mile byłoby, 
aby były w konwencji epoki średniowiecznej, wspaniale, gdyby elementami 
promowały 800letnią historię Wlenia.  
IV  Ubezpieczenie  
1. Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem 
artykułów czy ich kradzieżą.   
3. Organizator nie zabezpiecza ochrony mienia podczas trwania wydarzenia, w tym 
również w nocy. 
  
V  Postanowienia końcowe  
1. Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku 
bezpośrednio do organizatora.    
2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.   
3. W sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie zastosowanie mają 
 
 
Klauzula informacyjna 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika („Reprezentanci”), określanych jako 
„Dane Osobowe”, jest Organizator. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu+75 
7136268, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oksit.wlen@gmail.com strony internetowej 
www.oksit.wlen.pl (zakładka „kontakt”). 
2. Dane osobowe Reprezentantów i Osób Kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji działania- Uliczka 
Kupiecka podczas Jarmarku Średniowiecznego we Wleniu 15-16 czerwca 2019 , w tym w szczególności w celu 
prowadzenia działań zakresu działań informacyno-promocyjnych wydarzenia, a także prowadzenia działań 
własnych Organizatora, dotyczących podsumowania wydarzenia. 
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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 („RODO”), tzw. 
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, tj. potrzeba kontaktu z Reprezentantami i Osobami 
Kontaktowymi celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i realizacji wydarzenia. 
4. Odbiorcami Danych Osobowych jest Organizator wydarzenia Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 
5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu wydarzenia. 
6. Podanie danych osobowych Reprezentantów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyjęcia wniosku 
Uczestnika do udziału w wydarzeniu. Brak podania danych osobowych Reprezentantów skutkuje niemożnością 
udziału w wydarzeniu.. 
7. Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych 
osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 
2). 
8. Z uwagi na to, iż podstawą prawna przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania ich danych. 
9. Dane Osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator 
informuje, iż Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Kanady), w oparciu o decyzję Komisji 
Europejskiej dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 
dokumentów elektronicznych 
 

mailto:oksit.wlen@gmail.com
http://www.oksit.wlen.pl/

