
Regulamin uczestnictwa w Izerskim Jarmarku Ekologicznym

Świeradów-Zdrój 2019

I Termin, miejsce, organizator.
1. Izerski Jarmark Ekologiczny Ś�wierado� w-Zdro� j 2019 [zwany dalej Jarmarkiem] odbędzie się 4

sierpnia 2019 roku  na dolnym i go� rnym tarasie Domu Zdrojowego w Ś�wieradowie-Zdroju.
Jarmark odbędzie się w godzinach:

                                                                     10.00 – 18.00.
2. Organizatorem Jarmarku jest Dolnos�ląska Izba Rolnicza we Wrocławiu,  Wspo� łorganizatorami:

Miejskie  Centrum Kultury,  Aktywnos�ci  i  Promocji  Gminy  „Śtacja  Kultury”  w  Ś�wieradowie-
Zdroju, ul. Dworcowa 1 oraz Uzdrowisko Ś�wierado� w-Czerniawa Śp. z o.o.

3. Kierownikiem Organizacyjnym Jarmarku jest Pan Jan Gancarz (tel.  609 444 812), natomiast
osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku  ze strony MCKAiPG jest Pani Diana Śłupska,
Koordynator ds. Kreowania Wydarzen�  Kulturalnych i Promocji, kultura@swieradowzdroj.pl.,
tel. 75 71 36 482.

II Cel Izerskiego Jarmarku Ekologicznego.
1. Izerski Jarmark Ekologiczny to impreza, kto� rej celem jest prezentacja i promocja lokalnych

wyrobo� w  artystycznych,  rzemies� lniczych  i  zBywnos�ciowych;  wymiana  dos�wiadczen�
pomiędzy  producentami;  umozB liwienie  kontaktu  z  potencjalnymi  klientami;  wsparcie
lokalnych inicjatyw społecznych. Jarmark ma charakter cykliczny - odbywa się co roku w
okresie wakacyjnym.

2. Gło� wną  częs�c�  Jarmarku  stanowi  ekspozycja  stoisk  producento� w  zBywnos�ci  tradycyjnej,
regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produkto� w wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a
takzBe rękodzieła artystycznego i wytworo� w rzemiosła. W ramach Jarmarku mozB liwe jest
ro� wniezB  wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

III Warunki uczestnictwa.
1. W Jarmarku w charakterze wystawcy mogą brac�  udział artys�ci, rzemies�lnicy, producenci

lokalnej,  zdrowej  zBywnos�ci.  KazBdy  z  wystawco� w  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
obowiązujących  go  przepiso� w  prawnych  i  sanitarnych.  Wszelkie  kwestie  związane  ze
sprzedazBą produkto� w, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne lezBą
w gestii Wystawcy. 

2. Zabrania  się  Wystawcy  -  sprzedazBy  podro� bek  produkto� w  oraz  produkto� w,  na  kto� re
Wystawca nie posiada licencji. 

3. Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako wystawcy zobowiązane są do przesłania
na  adres:    kultura@swieradowzdroj.pl formularza  zgłoszeniowego,  kto� ry  stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu oraz do przesłania na ten sam adres dwo� ch fotografii
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swoich produkto� w.  Informacje oraz zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji imprezy i
danego wystawcy. Wystawca wyrazBa tym samym zgodę na nieodpłatne i bezterminowe
wykorzystanie w tym celu jego zdjęcia i wizerunku.

4. Zgłoszenia należy przesyłać do 25 lipca 2019 r.  
5. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest ro� wnoznaczne z przyjęciem na Jarmark.
6. Organizatorzy mają  prawo  odmo� wic�  wynajęcia  stoiska  firmie,  kto� rej  ofertę  uwazBają  za

niezgodną  z  gło� wnymi  załozBeniami  idei.  Wystawcy  zobowiązują  się  ro�wniezB  do
uszanowania  charakteru  i  miejsca,  poprzez  nie  wystawianie  towaro� w  sprzecznych  ze
specyfiką  Organizatora,  odpowiednią  aranzBację  stoiska  i  akcje  promocyjne.  Wystawcy
zobowiązują się  ro� wniezB  do usunięcia tych elemento� w swej oferty,  kto� re Organizatorzy
uznają za niemozB liwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.

7. Organizator w terminie do 29 lipca 2019 roku ogłosi listę wystawco� w. KazBda z oso� b, kto� ra
przes� le kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została przyjęta na Jarmark.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  udziału  w  Jarmarku  bez  podania
przyczyny.  Organizator  ma  takzBe  prawo  powiadomienia  poszczego� lnych  wystawco� w  o
przyjęciu na Jarmark w terminie wczes�niejszym.

8. Organizator zapewnia Wystawcom miejsca pod stoisko.
9. Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 minut przed

jego  rozpoczęciem  w  celu  przygotowania  ekspozycji.  W  razie  spo� z�nienia  wystawca
powinien poinformowac� o tym niezwłocznie organizatora. W przypadku braku zgłoszenia
(30 minut po rozpoczęciu Jarmarku) organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca
wystawowego w inny sposo� b. Czas na rozstawienie stoiska w godzinach 6:00 – 9:00.

10. Elementy dekoracyjne stoisk lezBą w gestii Wystawcy.
11. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.

Wystawiający aranzBują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialnos�c� i

ryzyko. W przypadkach naruszen�  zasad wspo� łzBycia społecznego i bezpieczen� stwa innych

oso� b,  Wystawca  ma  obowiązek,  na  zBądanie  Organizatoro� w,  do  usunięcia  lub  poprawy

okres�lonych elemento� w stoiska. 

12. Na stoiskach wystawco� w nie ma mozB liwos�ci korzystania z prądu. Jes� li prąd jest niezbędny

do wystawienia swoich produkto� w- nalezBy o tym poinformowac� Organizatora.

13. Wystawcy  wyrazBają  zgodę  na  fotografowanie  i  filmowanie  swojej  osoby  i  stoiska  oraz
nieodpłatne uzBycie tych wizerunko� w w przyszłos�ci w celu promocji imprezy.

IV Ubezpieczenie
1. Wystawca ubezpiecza swo� j towar we własnym zakresie.

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  za  straty  spowodowane  zniszczeniem
artykuło� w czy ich kradziezBą.

3. Wystawca  zobowiązany  jest  do  zabrania  swoich  artykuło� w  ze  sobą  po  imprezie  i
uprzątnięcia swojego stanowiska.
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4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  za  rzeczy  pozostawione  na  stoisku  bez
opieki, za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, kradziezB  i tym podobne zdarzenia. 

V Konkursy
1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zorganizowania  podczas  Jarmarku  konkurso� w  w

kto� rych mogą brac� udział Wystawcy.
2. Regulaminy konkurso� w dostępne u Organizatora.
3. Uroczyste  ogłoszenie  wyniko� w  konkurso� w  i  wręczenie  nagro� d  odbędzie  się  podczas

Jarmarku Ekologicznego – 4 sierpnia 2019r. 

 VI Informacje o przetwarzaniu danych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, zBe:

a) Administratorem  Pan� stwa  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Miejskiego  Centrum
Kultury  Aktywnos�ci  i  Promocji  Gminy  z  siedzibą  przy  ul.  Dworcowej  1,  59-850
Ś�wierado� w-Zdro� j, reprezentowany przez Dorotę Marek.

b) W  sprawach  związanych  z  Pani/a  danymi  proszę  kontaktowac�  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych , e-mail: ido@swieradowzdroj.pl.pl 

c) Dane  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  ww.  ustawy  na  podstawie  niniejszego
regulaminu uczestnictwa uczestnictwa w Izerskim Jarmarku Ekologicznym Ś�wierado� w-
Zdro� j 2019 r.

d) Dane będą przechowywane do czasu istnienia obowiązku ustawowego.
e) Mają  Pan� stwo  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
f) Mają  Pan� stwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,  a  w

przypadku wyrazBenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Śkorzystanie
prawa  cofnięcia  zgody  nie  ma  wpływu  na  przetwarzanie,  kto� re  miało  miejsce  do
momentu wycofania zgody. 

VII Postanowienia końcowe
1. Wystawcy mogą zgłaszac� ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku bezpos�rednio

do Organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos�ci za zdrowie i mienie Wystawco� w.
4. Uczestnicy  Jarmarku  są  zobowiązani  do  przestrzegania  postanowien�  niniejszego

Regulaminu oraz polecen�  porządkowych obsługi Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w
sprawach  organizacyjnych  i  porządkowych  decydują  polecenia  i  rozstrzygnięcia
Organizatora Jarmarku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos�ci za: - wyniki finansowe sprzedazBy prowadzonej
w czasie jarmarku, - uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w
trakcie trwania Jarmarku, - za szkody spowodowane kradziezBą, przerwą w dostawie lub
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przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem oso� b
trzecich.

6. W ramach wspo� łpracy z Organizatorem, Wystawcy będą mieli mozB liwos�c� promocji swojej
działalnos�ci na stronie internetowej miasta Ś�wierado� w-Zdro� j – www.swieradowzdoj.pl.

7. Wystawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  do  włas�ciwych  słuzBb  sprzedazBy  oraz
zapewnienia  włas�ciwych warunko� w higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku,  w jego
najblizBszym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. 

8. Przy sprzedazBy  alkoholu nalezBy  uzyskac�  zezwolenia  w Urzędzie  Miejskim Ś�wierado� w-
Zdro� j na jednorazową sprzedazB  i podawanie napojo� w alkoholowych.  

9. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Śkarbowym. 
10. Organizator  Jarmarku  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  za  jakos�c�  produkto� w  i  tres�ci

prezentowanych przez Wystawco� w.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Jarmarku w przypadku zbyt małej liczy

nadesłanych  zgłoszen�  lub  bardzo  złych  warunko� w  atmosferycznych.  O  takiej  decyzji
kazBdy  z  Wystawco� w,  kto� rzy  zgłosili  chęc�  uczestnictwa  w  Jarmarku  zostanie
powiadomiony z wyprzedzeniem. 
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KARTA ZGŁOSZENIA
Izerski Jarmark Ekologiczny 

 Świeradów-Zdrój, 4 sierpnia 2019 r. (niedziela)

   Imię i nazwisko 

   
   Adres

   Firma
   Strona FB

   Telefon

   E-mail

Charakterystyka asortymentu:

 Krótki opis techniczny stoiska/namiotu, wymiary:                    

Deklaruję organizację warsztatów podczas Jarmarku – krótki opis:

Uwagi, sugestie Wystawcy:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Jarmarku Ekologicznego i akceptuję jego warunki : 

WyrazBam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
zakwalifikowania na Izerski Jarmark Ekologiczny (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

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

                                                                                                                     (podpis)

KARTĘ ZGŁOSZENIA (wraz ze zdjęciami asortymentu) należy przesłać na adres 
kultura@swieradowzdroj.pl, po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu 
potwierdzenie, brak takiego potwierdzenia może świadczyć o tym, że Państwa 
zgłoszenie do nas nie dotarło.
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