
REGULAMIN
 Srebrnogórskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022

Srebrna Góra; 03.12.2022r.

Organizatorzy:

• Gmina Stoszowice, 

• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze,

• Sołectwo Srebrna Góra

Termin i miejsce imprezy:

Impreza odbędzie się  3 grudnia  2022 r.  w godz.  14:00 – 19:00  (godzina rozpoczęcia i  zakończenia imprezy może ulec

zmianie) na terenie przy SPA Aniołek oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

Zgłoszenia:

- drogą elektroniczną: biuro@goksir.stoszowice.pl,

- telefonicznie: +48 74 8164 552.

Wystawcy:

Do udziału w Jarmarku będą dopuszczeni wystawcy, którzy:

1. zdeklarują chęć wzięcia udziału w Jarmarku,

2. wypełnią zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Poprzez  fakt  podpisania  zgłoszenia  wystawca  potwierdza  znajomość  i  podporządkowanie  się  niniejszemu

Regulaminowi jednocześnie  rezygnując  z  dochodzenia  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do  organizatorów  (dyrekcji

GOKSiR i Pracowników oraz Gminy Stoszowice.)

Uczestnictwo w powyższej imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i

wizerunku  uczestnika  imprezy  na  potrzeby  reklamowo  –  marketingowe  zarówno  przez  Organizatorów  jak  i  partnera.

Uczestnik  ma prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich poprawiania  oraz  żądania  zaprzestania  przetwarzania

swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w

imprezie. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ul. Letnia

10, 57-215 Srebrna Góra. Inspektor Danych osobowych Ilona Jakóbik tel. 748164552, e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl w

godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  Stoszowicach.  

Warunki techniczne:

1. Wystawcy przysługuje jedno miejsce w hali wystawienniczej o szerokości 2 metrów. 

2. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych wystawca zobowiązany jest posiadać koncesję i okazać ją na

prośbę organizatora lub uprawnionym do tego służbom. 

3. Stoiska będą wyposażone w gniazdka elektryczne. Sprzęt typu: czajnik, frytkownica lub grill elektryczny mogą być

podłączone tylko i wyłącznie za zgodą organizatora. 

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie co następuje:

• nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez nadzoru, 

• za rzeczy i przedmioty, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie.

1. Organizatorzy  nie  przyjmują na  siebie  odpowiedzialności  za  szkody  i  straty  spowodowane  przez  uczestników

konkursów/ zawodów w stosunku do osób trzecich i ich mienia, podczas trwania imprezy.


