
Regulamin stanowisk wystawienniczych

Dożynki Powiatowo – Gminne 2022

Osiek, 3 września 2022 r.

§1

1. Organizator – Urząd Gminy Osiek, Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

2. Dożynki Powiatowo – Gminne organizowane są 3 września 2022 r. przy Szkole 

Podstawowej w Osieku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu.

4. Wystawca organizuje swoje stoisko we własnym zakresie – organizator nie zapewnia 

wyposażenia.

5. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim 

prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty 

zezwalające na prowadzenia działalności.

6. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Imprezy, która narusza 

dobre obyczaje, godności i uczucia religijne.

§2

1. Osoba lub firma, chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do zgłoszenia 

udziału w Centrum Kultury i Sportu w Osieku na karcie zgłoszenia. Kartę można 

pobrać ze strony www.gminaosiek.pl lub osobiście w Centrum Kultury i Sportu.

2. Kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w Centrum Kultury i Sportu lub przesłać na 

adres Centrum Kultury i Sportu w Osieku, Osiek 81, 87-340 Osiek albo na adres 

mailowy: ckis@gminaosiek.pl

3. Karty zgłoszenia należy złożyć do 12 sierpnia 2022 r.

4. Organizator potwierdza zgodę na ustawienie stoiska Wystawcy mailowo albo sms-em 

wg informacji podanych na Karcie zgłoszenia do dnia 19 sierpnia 2022 r.

5. Organizator wyznacza i wskazuje miejsce na ustawienie stoiska Wystawcy.

6. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który otrzymał zgodę 

Organizatora.

§3

1. Wystawca dojeżdża na miejsce we własnym zakresie.
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2. Montaż stoiska w dniu 3 września do godziny 13.000, demontaż bezpośrednio po 

zakończeniu imprezy.

3. Wystawca odpowiada osobiście za organizację stoiska i sprzedaż.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy Wystawcy oraz formę 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

5. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na prowadzonym przez siebie 

stoisku oraz posprzątania po zakończeniu.

6. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan oferowanego towaru. Wystawca 

przystępując do uczestnictwa w imprezie jednocześnie potwierdza jakość towarów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

7. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i 

bezpieczeństwa.

8. Organizator nie rezerwuje miejsc parkingowych dla pojazdów Wystawców. 

§4

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed,

po i w trakcie trwania Imprezy.

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, a także wydarzenia 

spowodowane przyczynami losowymi.

3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§5

1. Wystawcy zobowiązanie są do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym 

Regulaminie. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu jest podpis na Karcie zgłoszenia.

3. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji i promocji lub reklamy 

Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem.



§6

1. Administratorem danych osobowych Wystawcy jest Centrum Kultury i Sportu w 

Osieku, Osiek 81, 87-340 Osiek.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z ustawieniem 

stoisk podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych.

3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane są w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


