
 

 

 

 

 

REGULAMIN JARMARKU LASOWIACKIEGO 
Stalowa Wola 28.08.2021 r. 

 

JARMARK LASOWIACKI, zwany dalej „JARMARKIEM” jest imprezą handlowo-promocyjną 
dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i  produktów 
spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze regionalnym (np. ozdób,dekoracji, 
haftów, biżuterii itp.). Jarmark odbywa się w ramach wydarzenia o nazwie I FESTIWAL KULTURY 
LASOWIACKIEJ. 
 
I. ZASADY OGÓLNE JARMARKU LASOWIACKIEGO 
1. Organizatorem Jarmarku Lasowiackiego jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. 

Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów. 

2. Jarmark odbywać się będzie na terenie Błoni nadsańskich w terminie 28 sierpnia 2021 r. w godz. 
14:00-20:00. 

3. Wystawcy, którzy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Jarmarku (warunki czytaj: pkt. II  
WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCY W JARMARKU) otrzymają możliwość udziału w wydarzeniu nie 
ponosząc kosztów na rzecz Organizatora. Uczestnictwo ma charakter nieodpłatny (brak 
pobierania opłat za stoisko). 

4. Część handlową Jarmarku stanowić będzie ekspozycja stoisk producentów artykułów 
regionalnych i lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem bazujących na tradycji lasowiackiej, 
a także producentów rękodzieła artystycznego, ziół, produktów spożywczych i wytworów 
rzemiosła.  

5. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.  

6. Organizator udostępnia Wystawcom namiot wystawienniczy (o wymiarach 3m x 3m). Liczba 
stoisk jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie wybór asortymentu oraz przydzielenie 
rodzaju stoisk. 

7. Wystawcy zobowiązują się do uszanowania charakteru wydarzenia i miejsca, poprzez 
niewystawianie towarów sprzecznych ze specyfikacją Organizatora (produkty regionalne  
i nawiązujące do tradycji lasowiackich) oraz odpowiednią aranżację stoiska, jeżeli Organizator 
uzna to za konieczne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej 
oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku 
Lasowiackiego.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas Jarmarku zdjęć grupowych, 
fotorelacji i filmików, których rozpowszechnianie – zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231) – nie 
wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w wydarzeniu. Grupowe zdjęcia, fotorelacje 
i filmiki mogą być publikowane na stronie internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej oraz Partnerów I Festiwalu Kultury Lasowackiej, jak również w mediach 



 

 

społecznościowych oraz w innych mediach (prasa lokalna) i materiałach promocyjnych 
Organizatora bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu 
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami). 

9. Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia  30 lipca 2021 roku lub do wyczerpania miejsc.  

10. Wysłanie/złożenie wypełnionego, podpisanego Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.  

 
II. WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCY W JARMARKU 
Warunkiem udziału w Jarmarku jest:  

1. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), w sposób czytelny 
i kompletny (wraz z odręcznym podpisem osoby prawnie reprezentującej Wystawcę),  

2. dostarczenie do dnia 28.07.2021 r. wypełnionego i podpisanego Formularza:  

 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów 

 lub elektronicznie na adres e-mail: e.borowiak@podkarpackie.travel (skan wypełnionego 
i podpisanego formularza) 

3. Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej 
lub mailowej.  

4. UWAGA: nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy nie jest równoznaczne z przyjęciem 
zgłoszenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn. 

6. Potwierdzenie udziału przez Organizatora obliguje Wystawcę do udziału w Jarmarku w dniu 
28.08.2021 w godzinach od 14:00-20:00. Opuszczenie stoiska wcześniej lub nieuczestniczenie w 
Jarmarku w wyznaczonych godzinach będzie skutkowało koniecznością zwrotu kosztów, jakie 
Organizator poniósł w związku z organizacją stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin 
prowadzenia działalności handlowej muszą być ustalane z organizatorem i wprowadzone 
wyłącznie za jego zgodą. 

7. Organizator prześle potwierdzenia uczestnictwa w Jarmarku nie później niż do dnia 5 sierpnia 
2021 r. 

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE  
1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające 

do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest 

zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów  

3. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien uzyskać 

od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje. 

4. Ze względu na epidemięCOVID-19 Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa w tym zakresie i stosowania wszystkich wymaganych prawem zaleceń 
sanitarnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. 

5. Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska do godziny 13:30 w dniu 28.08.2021 r. 
oraz opuszczenia stoiska nie wcześniej niż po godzinie 20.00. 

6. Wystawiający ma obowiązek zająć stoisko przyporządkowane wystawcy. Nie ma możliwości 
zajęcia miejsca innego niż wynika z przydziału.  

7. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-
technicznych Jarmarku Lasowiackiego.  

8. Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu Jarmarku do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia 

zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy pozostawić 

w wyznaczonym do tego celu miejscu. 
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9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie 

Jarmarku. 

10. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania 

wyładunku w godz. 11:00-13:30   

11. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora, Policję i Straż 

Miejską i Ochotniczą Straż Pożarną poleceń porządkowych.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za asortyment wystawiony na stoisku, za uszkodzenia 

powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, za szkody 

spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem 

wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora (w szczególności takich jak: 

siła wyższa, decyzje władz państwowych, niesprzyjająca pogoda) zastrzega on sobie prawo do 
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku 
Lasowiackiego. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.  
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wystawcy z terenu Jarmarku w przypadku: 

 nie stosowania się do ustaleń Regulaminu, 

 braku wcześniejszego zgłoszenia i prowadzenia handlu bez wiedzy i zgody Organizatora, 
 

3. Ewentualne uwagi uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi w formie 
pisemnej lub ustnej. Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane. 

 

4. W  związku z pandemią COVID-19 informujemy, że Jarmark Lasowiacki odbędzie się w reżimie 
sanitarnym oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego dystansu.  

 

5. W przypadku odgórnych instrukcji zakazujących organizacji tego typu wydarzenia związanych 
z pandemią COVID-19 Organizator zastrzega prawo odwołania wydarzenia. 

 
 

V. INFORMACJA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 
z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 35 – 068 Rzeszów. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 
prot@podkarpackie.travel oraz telefonem 17 852 00 09.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu realizacji umowy. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy -
dotyczy danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy; 

5. Odbiorcami danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 



 

 

podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna. 

6. W zależności od charakteru przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być 
wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 


