REGULAMIN
RADZYŃSKIEGO KIERMASZU
WIELKANOCNEGO
1.

Organizatorem Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego (zwanego dalej Kiermaszem) jest
Miasto Radzyń Podlaski i Radzyński Ośrodek Kultury.
2. Kiermasz odbędzie się w sobotę 6 kwietnia 2019 r. w godz. od 10:00 do 15:00 na pl.
Wolności w Radzyniu Podlaskim.
3. Uczestnictwo w Kiermaszu jest bezpłatne.
4. Celem Kiermaszu jest:
 promowanie produktów lokalnych,
 podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych wśród
lokalnej społeczności,
 propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego stowarzyszeń
działających na terenie powiatu radzyńskiego, podopiecznych placówek oświatowych
oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,
 aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie powiatu
radzyńskiego.
5. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest czytelne wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego Wystawcy (w terminie do 29 marca 2019 r.) i dostarczenie go do
Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski).
6. W Kiermaszu mogą brać udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich,
stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne prowadzące działalność
na terenie powiatu radzyńskiego. Na stoiskach mogą być sprzedawane głównie artykuły
wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło,
np. dekoracje i ozdoby świąteczne, palmy, pisanki i inne, a także regionalne produkty na
stół świąteczny.
7. Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu powiatu
radzyńskiego.
8. Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze –
stolik plus krzesło, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku
oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto
zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
9. Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczohandlowe w dniu imprezy od godz. 9:00.
10. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania Kiermaszu na
udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub
pokrycia kosztów naprawy.
11. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.
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12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i
w czasie trwania Kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane
kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i
innymi przyczynami losowymi.
13. Na terenie Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego obowiązuje zakaz:
 używania otwartego ognia,
 eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 1 m od
materiałów łatwopalnych, oraz 0,5 m od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie
odizolowanych od palnego podłoża,
 korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
 pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie
przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania
przejść.
14. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w
niniejszym Regulaminie.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi
odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w
czasie trwania Kiermaszu.
16. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i
zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem.
18. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 606-234-320 – Robert Mazurek,
lub adresem e-mail: radzyn@op.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie,
informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.rokradzyn.pl
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania
Radzyńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WYSTAWCY RADZYŃSKIEGO KIERMASZU
WIELKANOCNEGO
Radzyń Podlaski, 6 kwietnia 2019 r.
Nazwa wystawcy: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Adres wystawcy: …......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: .........................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................................
Adres e-mail: .................................................................................................................................................
Krótka charakterystyka oferowanego produktu lokalnego: .................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ilość osób na stanowisku wystawienniczym: ..........................................................................................

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

........................................................................................................
Czytelny podpis

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych
osobowych na potrzeby Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego. Oświadczam, że:
1. zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących:
imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz o administratorze danych, którym jest
Radzyński Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski;
2. świadomy/a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i
uzupełniania.

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

Data i podpis wystawcy Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego
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