KARTA ZGŁOSZENIOWA
STOISKA RĘKODZIELNICZEGO / GASTRONOMICZNEGO
JARMARK ŚWIĄTECZNY
17 grudnia 2022 r., parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl tel. 32 212 44 91 wew. 20

DANE WYSTAWCY:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
NIP:
Telefon kontaktowy:
REZERWACJA STOISKA:
Prosimy zaznaczyć stoisko, które ma zostać zarezerwowane oraz stoisko dodatkowe,
które zarezerwujemy w razie braku dostępności pierwszego stoiska.
O rezerwacji danego stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wypełnieniem formularza prosimy
o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wybranego stoiska.
Wszystkie stanowiska
posiadają:
- zadaszoną przestrzeń
- 2x ławostół
- 2x ławki

Rodzaj stoiska:

stoisko rękodzielnicze

stoisko gastronomiczne

Rodzaj
asortymentu:
REGULAMIN:
1. Miejsce jarmarku: parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec)

2. Jarmark będzie otwarty dla kupujących 17 grudnia 2022 r. w godzinach 12:00 – 19:00.
3. Odbiór stoisk i rozkładanie asortymentu odbędzie się 17 grudnia 2022 r. w godzinach 10:30 – 11:30.
Wszystkie stoiska powinny być gotowe o godzinie 11:30.
4. Wszystkie dostępne stanowiska posiadają zadaszoną powierzchnię i zaopatrzone są w dwa ławostoły
oraz dwie ławki.
5. Wyboru stanowiska dokonuje się przed Jarmarkiem poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
i zaznaczenie wybranego stoiska. O rezerwacji konkretnego stanowiska decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoisk, bez wcześniejszego poinformowania
Wystawcy w przypadku zaznaczenia stoiska w strefie niezgodnej z charakterem stoiska.
7. Wystawcy proszeni są o ustawienie swoich samochodów w wyznaczonym przez Organizatora miejscu
8. Organizator pobiera opłatę za stoisko w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto).
Opłatę mozna uregulować w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu lub przelewem na konto:
BS Żory Oddział w Suszcu 42 8456 1019 2001 0004 0022 0001 w terminie do 6.12.2022 r. po uprzednim
złożeniu dostarczeniu karty zgłoszeniowej i otrzymaniu akceptującji ze strony Organizatora.
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zobowiązanie się Wystawcy do uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym
we wskazanych godzinach trwania Jarmarku – 12:00 - 19:00.
10. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu lub przesłać na adres mailowy: kasia@kulturasuszec.pl w terminie do 6.12 2022 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się prowadzić stoisko
we wskazanym terminie oraz czasie.

…………………………………………………
podpis Wystawcy

Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 22, 43-267 Suszec;
2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Jarmarku Świątecznym na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Jarmarku Świątecznym;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w Jarmarku Świątecznym w charakterze
prowadzącego stoisko;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

