KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
„Kiermasz Świąteczny” 2021 w Centrum Promocji Rybactwa
w Mielnie ul. Lechitów 17A,
W DNIACH: 17, 18, 19 GRUDNIA 2021R.,

Imię i nazwisko wystawcy/ nazwa firmy,
organizacji

Adres zamieszkania / siedziby

Telefon, E-mail

Prezentowany asortyment

Deklarowany udział w dniach
(wpisać dni i godziny)
Wydarzenie w godzinach 12:00-19:00

Deklarowana powierzchnia
Ilość stołów, ilość krzeseł, prąd (zasilenie
np.230, 380)

Ilość osób obsługujących stoisko
(wystawców)

Zasady ogólne:
1. Organizatorem Kiermaszu jest Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka i Centrum Kultury
w Mielnie.
2. Wystawcą jest podmiot, który podpisał Kartę Zgłoszenia Wystawcy i przesłał ją
Organizatorowi (pkt 4 poniżej).
3. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjnotechnicznych Kiermaszu.
4. Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy przesłać najpóźniej do dnia
3 grudnia 2021 e-mailem na biuro@mlgr.pl lub dostarczyć osobiście do Biura MLGR
w Sarbinowie ul. Nadmorska 27.
Zasady uczestnictwa:
1. Kiermasz odbywa się w dniach 17-19 grudnia 2021 r. w godzinach 12.00 – 19.00.
2. Każdy wystawca uczestniczący w kiermaszu jest zobowiązany do:
1) zajęcia i przygotowania stoiska nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem Kiermaszu,
tj. o godz. 11.30.
2) utrzymania czystości wokół stoiska w trakcie i po zakończeniu Kiermaszu.
3) zorganizowania we własnym zakresie listwy zasilającej, w celu doprowadzenia prądu
(jeśli jest potrzebny) do stoiska.
4) wystawca zobligowany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego dot. Covid -19
i oświadcza, że znane mu są wymogi sanitarne przewidziane w przepisach dot. zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania Coid-19.
3. Każdy wystawca poprzez uczestnictwo w Kiermaszu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku
jego osoby podczas wydarzenia, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za sprzedawane podczas
Kiermaszu wyroby rękodzielnicze oraz pozostałe przedmioty, które będą dostępne na
stoiskach wystawców.
5. Klauzula informacyjna dla Wystawców „ Kiermaszu Świątecznego 2021” w Mielnie
w zakresie ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą
w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 27, 76-034 Sarbinowo.
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@gmina.mielno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Kiermasz
Świąteczny 2021” w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Po realizacji określonego celu Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla wyżej wymienionego celu jest
obligatoryjne.

...................................................
Miejscowość, data

........................................
podpis

