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Regulamin dla wystawców uczestniczących w wydarzeniu  

„Przecław Festiwal” 2021 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne, definicje 

 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników wydarzenia „Przecław Festiwal” 2021, 

zwanego dalej Festiwalem i stanowią integralną część umowy wynajmu powierzchni. 

2. Festiwal odbywa się na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Przecławiu w dniach 18-20 czerwca 2021 w godzinach: 

a) 18 czerwca 17:00-24:00 

b) 19 czerwca 10:00-22:00 

c) 20 czerwca 10:00-22:00 

3. Organizatorem Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. 

4. Uczestnikiem Festiwalu jest wystawca, który zawarł z Organizatorem umowę wynajmu 

powierzchni, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wystawcy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz osoby mu towarzyszące przy stoisku. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa wystawcy w Festiwalu 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wystawcy w sposób czytelny i kompletny, 

b) dostarczenie podpisanego formularza wystawcy do Organizatora drogą mailową na adres: 

lesniak@goksirprzeclaw.pl, bądź osobiście do recepcji w siedzibie Organizatora, 

c) podpisanie przez uczestnika umowy wynajmu powierzchni. 

2. Uczestnictwo w Festiwalu jest odpłatne. 

3. Zgłoszenia udziału w Festiwalu przyjmowane są do dnia 07.06.2021 r. lub do wyczerpania 

powierzchni wystawowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

przyjmowanych zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 

§ 3 

Budowa, lokalizacja i zagospodarowanie stoisk 

 

1. Budowa stoiska rozpoczyna się: 

a) 18 czerwca od godziny 15:00 i musi zakończyć się o godzinie 17:00, 

b) 19 czerwca od godziny 8:00 i musi zakończyć się o godzinie 10:00, 

c) 20 czerwca od godziny 8:00 i musi zakończyć się o godzinie 10:00. 

2. Uczestnicy, którzy wystawiają się na więcej niż 1 dzień mają możliwość pozostawiania swojego 

stoiska/food trucka na swoim miejscu na wszystkie dni zawarte w umowie wynajmu 

powierzchni. 

3. Demontaż stoiska odbywa się bezpośrednio po zakończeniu okresu wynajmu powierzchni, 

określonego w umowie wynajmu powierzchni zawartej z Organizatorem. 

4. W przypadku posiadania przez uczestnika stoiska lub asortymentu zupełnie innego niż 

zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym wystawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do 
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odmowy uczestnictwa wystawcy w Festiwalu lub zmiany kwoty za wynajem powierzchni 

wystawowej. 

5. Po zakończeniu okresu budowy stoiska oraz po zakończeniu sprzedaży teren wokół stoiska 

musi zostać uporządkowany przez uczestnika. 

6. Uczestnik zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła 

zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie wydarzenia. Stoisko, 

eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być zabezpieczone przed 

wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność za 

bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na uczestniku. 

7. Maksymalne, indywidualne nagłośnienie stoiska nie może być większe niż 70 Db. Zabronione 

jest kierowanie kolumn głośników w stronę stoisk sąsiednich. 

8. W przypadku odtwarzania muzyki lub materiałów audiowizualnych, wystawca zobowiązany 

jest do uregulowania  wszelkich należności związanych z publicznym odtwarzaniem  oraz  

innymi  prawami,  zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw uczestników Festiwalu, 

wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru przemysłowego, praw 

autorskich itp. 

 

§ 4 

Działalność handlowa w trakcie Festiwalu 

 

1. Festiwal jest biletowany w dniu 18.06.2021 r. od godziny 17:00 do 24:00. W dniach  

19.06.2021 oraz 20.06.2021 r. teren Festiwalu jest otwarty dla wszystkich zwiedzających od 

godziny 10:00 do 20:00. 

2. Uczestnik Festiwalu, prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim 

prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne  dokumenty zezwalające 

na prowadzenie takiej działalności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez uczestnika w 

trakcie Festiwalu. 

4. Uczestnik Festiwalu może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie w obrębie 

własnego stoiska w taki sposób, by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk i nie powodować 

utrudnień w funkcjonowaniu Festiwalu. 

 

§ 5 

Infrastruktura Festiwalu 

 

1. Organizator zapewnia na czas trwania Festiwalu nieodpłatny dostęp do kabin WC oraz 

pojemników na odpady. 

2. Uczestnik organizuje swoje stoisko we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia namiotów 

dla uczestników. 

3. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w formularzu zgłoszeniowym wystawcy na energię 

elektryczną, Organizator zapewni dostęp do zasilania jednofazowego 230 V. Uczestnik 

powinien posiadać własny przedłużacz umożliwiający wpięcie się do sieci Organizatora. 

4. Organizator zapewni dostęp do wody, w przypadku zapotrzebowania uczestnika. 
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§ 5 

Zabezpieczenie Festiwalu 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników 

Festiwalu, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników 

Festiwalu spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem 

wodą. 

3. Uczestnicy Festiwalu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Festiwalu (eksponaty, sprzęt 

i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy 

służbowe itp.), zarówno na okres trwania Festiwalu, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. 

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Festiwalu i 

Wystawców jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, 

wykonywanie poleceń służb porządkowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku, 

przestrzeganie obowiązujących przepisów. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń 

mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu. 

 

§ 6 

RODO 

Organizator zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informuje 

iż: 

1. Jest Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu. 

2. Uczestnicy Festiwalu mogą się kontaktować z Organizatorem pisemnie na adres jego siedziby - ul. 

Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław, na adres e-mail biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie 

pod nr telefonu 882 783 416 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować 

poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

4. Dane uczestników Festiwalu będą przetwarzane odpowiednio dla celów związanych 

z  przygotowaniem, realizacji i rozliczeniem niniejszej umowy, a podstawę prawną ich 

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

5. Odbiorcami danych osobowych uczestników Festiwalu będą jednostki administracji publicznej 

uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania 

administratora, mogące potwierdzić ich prawdziwość, jednostki administracji publicznej 

uprawnione do ich przetwarzania na mocy odrębnych przepisów prawa oraz podmioty świadczące 

usługi informatyczne oraz ochrony fizycznej na rzecz Organizatora.   

6. Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie 

po jej zakończeniu przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, co  wynika z 

przyjętego przez Organizatora Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Przedmiotowy okres może 

ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zamknięcia wzajemnych zobowiązań i rozliczeń. Ponadto 

https://poczta.wp.pl/k/
mailto:iodo_kolbaskowo@wp.pl
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dane zawarte w treści niniejszej umowy mogą być przedmiotem udostępnienia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.   

7. Dane osobowe uczestników Festiwalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 

zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich.  

8. Uczestnikom Festiwalu na mocy przepisów RODO przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa na sposób przetwarzania danych przez 

Organizatora. 

9. Przetwarzanie danych uczestników Festiwalu jest niezbędne dla prawidłowości realizacji 

przedmiotu umowy i jej rozliczenia. 

10. Organizator w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będzie przetwarzał dane 

osobowe Wystawcy, osób go reprezentujących oraz osób zaangażowanych przez Wystawcę do 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zostaną jemu przekazane. 

11. Wystawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkie osoby, o których mowa w pkt. 10 o treści 

niniejszego Regulaminu ze szczególnym wskazaniem na zapisy zawarte w § 6 dotyczące sposobu 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy wystawcy - Przecław Festiwal 18-20 czerwca 2021. 


