REGULAMIN/Karta Zgłoszenia
wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ” nad Młyoszczokiem
10 październik 2020
I Czas trwania Pchlego Targu
1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie Pchlego Targu
odbędzie się w sobotę 10.10.2020 w godz. 9:00-13:00 Amfiteatr Zamek w Zebrzydowicach.
2. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumied osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie
określonym w ust. 1.
II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa
1. Organizatorem Pchlego Targu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A Janusza 21, 43-410
Zebrzydowice, tel. 32 4693 334
2. Warunkiem zostania uczestnikiem - sprzedawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się z regulaminem Pchlego
Targu i podpisanie zgłoszenie oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. GOK Zebrzydowice zastrzega
sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia
3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne
4. W targu nie mogą brad udziału firmy i osoby prowadzące działalnośd gospodarczą w tym zakresie. Celem targu
jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
5. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje
psychotropowe, broo, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób
zachowujących się agresywnie.
6. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosowad się do poleceo organizatora.
7. Za osoby małoletnie odpowiedzialnośd ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
8. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą byd wystawione podczas imprezy zawiera: książki, płyty, gry
komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części,
instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
9. Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II .9, wymagana jest zgoda organizatora.
10. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i
ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski
lub inny totalitarny ustrój paostwa, propagujące nienawiśd na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowośd.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w jarmarku bez podania
przyczyny.
12. Wnioski i oświadczenia dostarczone osobiście lub przesłane pocztą przyjmowane będą do dnia rozpoczęcia
wydarzenia.
13. Po zakooczeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie.
Odpady muszą byd wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
14. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z
charakterem Pchlego Targu.
16. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy

III
COVID -19
1. Na terenie obiektu i w trakcie wydarzenia obowiązkowe jest przestrzeganie aktualnych przepisów i zaleceo
dot. zapobiegania epidemii Koronawirusa (stosowanie maseczek, przyłbic etc. ) – wszystkie aktualne
zalecenia i wytyczne znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus
2. Należy przestrzegad Zarządzenia nr 1/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury (dostępnego na
www.gok.zebrzydowice.pl oraz w biurze GOK) w sprawie szczególnej organizacji pracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeostwa pracowników praz
klientów instytucji kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Prosimy w szczególności o przestrzeganie poniższych zasad:
- Po wejściu należy zdezynfekowad ręce płynem znajdującym się przy wejściu na teren wydarzenia (zgodnie z
instrukcją).
- Wymagane jest zasłonięcia ust i nosa
- Należy zachowywad odpowiedni dystans społeczny

III Ubezpieczenia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie
trwania Pchlego Targu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi
przyczynami losowymi.
IV Postanowienia koocowe
1. Ilośd miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo.
2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowieo regulaminu, organizator może zdecydowad o
wykluczeniu Uczestnika - Wystawcę z Pchlego Targu.
3. Wykonywanie postanowieo regulaminu ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi.

Dyrektor GOK Zebrzydowice
Małgorzata Guz

Karta Zgłoszenia i oświadczenie

OŚWIADCZENIE I. Zgłaszam chęd uczestnictwa w wydarzeniu, akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez organizatorów moich danych osobowych(imienia, nazwiska, nazwy instytucji, telefonu, emaila, adresu) w celach wynikających z organizacji wydarzenia zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów mojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook).
III. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest
GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, tel 32 4693 334 1. Kontakt z Inspektorem danych
osobowych: grzegorzpigula@interia.pl Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz
jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający
z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej
Administratorzy mogą przekazad dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych
dotacji. Ma Pani/ Pan prawo żądad dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy
RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą
przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…….………………...............................................................................................................................................................
Czytelny podpis, adres, telefon , Miejscowośd i data

