MIĘDZYRZECKI JARMARK WIELKANOCNY

REGULAMIN
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
TERMIN: 21 marca 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00
MIEJSCE: Plac Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Międzyrzeckiego Jarmarku Wielkanocnego mogą być firmy, stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich, twórcy ludowi, twórcy rękodzieła artystycznego oraz rzemieślnicy i kupcy
posiadający w swej ofercie wyroby związane z tematyką świąteczną.
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Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest potwierdzenie zgłoszenia (wypełniona karta
zgłoszenia) przez Organizatora, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia
bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji z powodu braku
miejsc wystawowych.
Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w karcie zgłoszenia
Jarmarku.
Organizator zapewnia Wystawcom: zadaszone stoisko lub miejsce pod stoisko namiotowe,
zaplecze sanitarne.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu Wystawcom.
Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych
na swoim stoisku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem
Skarbowym i innymi instytucjami.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany
z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
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Udostępnione przez Organizatora stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który
jest za nie odpowiedzialny, co oznacza jest zobowiązany utrzymać w jego obrębie wysoki
poziom estetyki i czystości.
Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów
w jego obrębie.
Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska Wystawca musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi i nie może stwarzać zagrożenia dla
osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stoisk innych
Wystawców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez
Wystawców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów podczas Jarmarku.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił
przyrody i innymi przyczynami losowymi.
Uczestnicy Jarmarku wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.
Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Jarmarku.

17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych Wystawcy jest Miejski
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
Dane osobowe Wykonawcy zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane są w celu organizacji
Jarmarku. Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdyż jest niezbędne do wykonania zadania.
Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.
18. Podczas Jarmarku obowiązują wszelkie obostrzenia pandemiczne.

INFORMACJE DODATKOWE:
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie MOK www.kultura.miedzyrzec.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
e-mail: kiermasz_swiateczny@wp.pl., tel. kontaktowy 83 371 39 65

