
REGULAMIN UDZIAŁU W KIERMASZU RĘKODZIEŁA 
I RZEMIOSŁA W GMINIE MICHAŁOWICE  

 

1. Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła odbywa się na terenie parkingu przed Urzędem Gminy 
Michałowice, aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły w soboty w dniach 27 
czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września i 24 października 2020 roku w godzinach 10:00 
– 16:00 

2. Organizatorem kiermaszu jest Urząd Gminy Michałowice. Kiermasz zorganizowany jest z 
inicjatywy i z bardzo czynnym zaangażowaniem Gminnej Grupy Rękodzielnicy " Dobre 
Życie”. 

3. Udział w Kiermaszu jest bezpłatny i dostępny dla zgłoszonych Wystawców pod warunkiem 
przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

4. Aby zostać Wystawcą w Kiermaszu należy skontaktować się z osobą kontaktową - 
Małgorzatą Krasowską pod numerem telefonu + 48 - 609 600 979 lub e-mail 
kiermasz.michalowice@gmail.com, a następnie przesłać Kartę Zgłoszenia z podpisanym 
regulaminem e-mailem lub osobiście w terminie nie później niż 5 dni przed datą 
Kiermaszu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w 
Kiermaszu bez podania przyczyny. 

6. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany  
z przyczyn organizacyjnych i technicznych. Karta Zgłoszenia dotyczy jednego stoiska, na 
każde kolejne trzeba wypełnić i podpisać kolejną Kartę Zgłoszenia – Organizator 
poinformuje, czy będzie możliwość rozstawienie kolejnego stoiska tego samego 
Wystawcy.  

7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie podanym w p. 3 nie będą rozpatrywane. 

8. Osoby małoletnie mają wstęp na Kiermasz tylko z osobą pełnoletnią i pozostają pod jej 
stałą pieczą.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kiermaszu bez podania przyczyn. 

10. Wymagana jest estetyczna aranżacja każdego stoiska. Sprzęty (stoły, krzesła, tablice itp.) 
potrzebne do zaprezentowania produktów Wystawca zapewnia we własnym zakresie.  

11. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca. Wystawca jest 
zobowiązany do sprzątnięcia terenu swojego stoiska wraz z przyległościami po 
zakończeniu handlu. Zabrania się Wystawcom wyrzucania śmieci, resztek i innych 
artykułów do ogólnodostępnych pojemników na śmieci, które służą kupującym. 

12. Organizator zapewnia we własnym zakresie dostęp do toalet dla Wystawców oraz worki 
na śmieci. Worki usuwa z terenu Kiermaszu Wystawca na własny koszt. 

13. Organizator nie zapewnia Wystawcom miejsc parkingowych, jednocześnie informuje, że 
samochody Wystawców mogą wjechać na teren Kiermaszu wyłącznie w celu wyładunku 
towarów rano w dniu Kiermaszu (od godz. 7:00), po czym muszą opuścić teren Kiermaszu. 
Ponowny wjazd samochodów możliwy będzie pod koniec Kiermaszu po godz. 16:00. 
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14. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zaleceń sanitarnych w związku  
z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem zakażeniom wirusa SARS-CoV2, jak również 
wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  
a dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności obowiązków 
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wystawcy 
ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ww. zaleceń oraz obowiązków. 

15. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, prawo skarbowe oraz posiadać odpowiednie dla danej kategorii 
produktu zezwolenie i koncesje. 

16. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP. 

17. Niezastosowanie się do któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów może skutkować 
zakazem udziału w Kiermaszu. 

18. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Organizator 
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i proponowany asortyment do sprzedaży. 

19. Dokonując zgłoszenia Wystawcy potwierdzają, że przyjmują bez zastrzeżeń zasady 
zawarte w niniejszym regulaminie. 

20. Zabrania się sprzedaży materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających życiu i zdrowiu. 

21. Zabrania się sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczone na towarach 
sprzedawanych przez Wystawców. 

23. Wystawca ubezpiecza swoje stoisko i artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia stoisk oraz towarów przed, po  
i w trakcie trwania Kiermaszu. 

25. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, 
uszkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody  
i inne przyczyny losowe. 

26. Do egzekwowania niniejszego Regulaminu upoważniony jest Organizator jak również 
Policja i przedstawiciele Urzędu Gminy Michałowice.  

27. Organizator, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte  
w oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji  
i przeprowadzenia Kiermaszu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne acz konieczne, 
do udziału w Kiermaszu.  

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuwania. Dane będą 
przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do organizacji obecnego kiermaszu, a także 
podobnych wydarzeń w przyszłości, oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń kierowanych do lub 
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez dwa lata. W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora 



Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@michalowice.pl ,bądź 
listownie, na adres Organizatora.  

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy 
zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Administrator danych nie 
będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, jeżeli uzna, że jej 
dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania 
wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.  

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a 
zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy 
miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane 
mediom za zgodą osób, których dane dotyczą. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym 
czasie.  

 

................................................                        ................................................................................... 

      miejscowość, data                                                         Wystawca (czytelny podpis)  


