
REGULAMIN DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Regulamin określa zasady organizacyjne dotyczące wystawienia stoiska w trakcie imprezy
pod nazwą: „ 54. Dymarki Świętokrzyskie – Nowa Słupia” 

w dniach 8-9 sierpnia 2020 roku.

1.  Twórcy  zamierzający  wziąć  udział  w  Dymarkach  Świętokrzyskich  zobowiązani

są  przesłać  organizatorowi  prawidłowo wypełnioną  KARTĘ  UCZESTNIKA IMPREZY

w terminie do 30 czerwca 2020 roku:

-  pocztą  na adres:  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach ul. Staszica 8,

26-006 Nowa Słupia 

- e-mail:gok@dymarki.pl

2. Opłaty nie będą pobierane od: 

- członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych - w  celu potwierdzenia członkostwa

należy  przedstawić  kopię  certyfikatu  przynależności  i  załączyć  do  KARTY

UCZESTNIKA IMPREZY,

- rzemieślników – przedstawicieli tzw. ginących zawodów

3. W dniach 8-9 sierpnia 2020 roku organizowany będzie  KONKURS RZEŹBIARSKI

I  MALARSKI. Uczestnicy  konkursu  proszeni  są  o  zabranie  narzędzi  i  materiałów

do wykonania prac. Prace zostaną ocenione przez powołaną na tę okazję komisję. Wykonane

prace przechodzą nieodpłatnie na rzecz  Organizatora – GOKSiT w Rudkach.

4. Osoby, które nie wezmą udziału w konkursie zobligowane będą do przekazania na rzecz

Organizatora  dwóch  prac  zgodnie  ze  swoim  rzemiosłem  –  WARTOŚĆ  OBYDWÓCH

PRAC NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 300 ZŁOTYCH.

5. Łączenie  wyrobów rękodzieła  ludowego z  innymi  (np.  importowanymi  z  Chin)  jest

zabronione.  Za  sprzedaż  innych  wyrobów  niezaliczających  się  do  wytwórczości  ludowej

będzie pobierana opłata według „Regulaminu za stoiska handlowe”.

6. Uczestnicy  zajmują  wyłącznie  miejsca  wyznaczone  przez  Organizatora.  Sposób

zagospodarowania  oraz  użytkowania  stanowiska  musi  być  zgodny  z  obowiązującymi

przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia

oraz nie może uniemożliwiać lub utrudnia

7.  użytkowania stoisk przez innych Uczestników.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i przedmioty pozostawione

przez Uczestnika na stoisku. 
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9. Od   godziny  10.00  do  godziny  24.00,  chyba  że  kierownik  ds.  bezpieczeństwa

zadecyduje inaczej, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu i wyjazdu z terenu imprezy,

(niedostosowanie  się  do znaku B-1 skutkuje  narażeniem się  na mandat  w wysokości

500 zł  oraz  karę  grzywny do 5  000 zł  za  spowodowanie  niebezpieczeństwa  w ruchu

drogowym na zamkniętym odcinku drogi).

10. Warunkiem  wjazdu  na  teren  Dymarek  Świętokrzyskich  -  Nowa  Słupia  będzie

WJAZDÓWKA (1 szt. na stoiko) i IDENTYFIKATOR (2 szt. na stoisko).

Identyfikatory będą wydawane Twórcom wystawiającym swoje stoiska w trakcie Dymarek

Świętokrzyskich – Nowa Słupia, według listy  sporządzonej na podstawie zweryfikowanych

KART UCZESTNIKA IMPREZY. 

Wjazdówki  i  identyfikatory  będą  do  odebrania  w  Biurze  Handel  w  dzień  imprezy

tj. 8 sierpnia 2020 roku (sobota) od godziny 6.00 do 10.00.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA WYSTAWCOM STOŁÓW i  KRZESEŁ.

Ponadto  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  towaru  sprzedawanego  przez  twórców

ludowych.

Wszelkiego  rodzaju  informacje  odnośnie  wzięcia  udziału  w  54.  Dymarkach

Świętokrzyskich - Nowa Słupia udzielane będą w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu

i Turystyki w Rudkach ul. Staszica 8; 

lub pod  numerem telefonu: 697-077-604 (poniedziałek – piątek w godz.  12.00-16.00)
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KARTA UCZESTNIKA IMPREZY - TWÓRCY LUDOWI

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ   
DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

e-mail:  gok@dymarki.pl lub pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Turystyki w Rudkach, ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia

Imię i nazwisko:………………………………………………………………..…

Adres zamieszkania:……….…………………………………………………….

……………………………………………………………………………...……

Nr tel.:…………………..................................………………………………..…

Adres e-mail: …………………………..……………………………………..…

Wielkość potrzebnej powierzchni pod stoisko w metrach: .

………………………………………………………..…………………………..

Rodzaj twórczości:…………………………….…………………………………

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

Nr rejestracyjny samochodu………………………..……………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

                                  
………………………………… ………………………………… 
          Miejscowość, data                  Czytelny podpis

PROSIMY O ZABRANIE AKTUALNEJ LEGITYMACJI
STOWARZYSZENIA.
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Obowiązek informacyjny dla Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej
54. Dymarek Świętokrzyskich - Nowa Słupia

Szanowni  Państwo,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  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 (dalej: „RODO”) informujemy:

1.Administrator danych osobowych
Administratorem  przekazanych  przez  Państwa  danych  osobowych  jest:  Gminny

Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach  ul.  Staszica  8;  26-006  Nowa  Słupia,
NIP  657-240-73-49;  REGON  290016631  Wpisanego  do  Gminnego  Rejestru  Instytucji
Kultury po pozycją 1/2001

2.Inspektor ochrony danych 
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: gok@dymarki.pl
3.Cele i podstawy przetwarzania

  W  celu  organizacji,  przeprowadzenia  wydarzenia,  jego  promocji,  wzięcia  udziału
w Świętokrzyskim Festiwalu Kultury Ludowej oraz kontaktu ze zgłoszonymi Wystawcami
niezbędne będą dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania oraz e-mail.
 W  celach  księgowych  niezbędne  będą  dane:  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania.
 W celach upowszechniania kultury, działań marketingowych i archiwizacyjnych będziemy
dokumentować  organizowane przez nas wydarzenia w postaci  zapisu obrazu lub dźwięku
(np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w w/w dokumentacji. Może
być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej
w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
Z  ograniczeniami  wskazanymi  w  RODO,  każdemu  przysługuje  prawo  do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą  z  wyrażonych  zgód  można  wycofać  w  każdym czasie,  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania

nie będzie możliwy udział  w 54. Dymarkach Świętokrzyskich – Nowa Słupia.
 
OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią  REGULAMIN DLA TWÓRCÓW
LUDOWYCH oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO  i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.

…………………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (czytelny podpis)
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