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zaNqcznlknr 1 do zarzqdzenia Burmistrza prudnika *.2.QlSBl?.z
dnia.Jl.o/,W./.g

REGULAMIN
22. WYSTAWY TWORCOW LUDOWYCH

I RZEMIOSI,A ARTYSTYCZNEGO
POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
PRUDNIK 07 - 09.06.2019 r.
t.

2.

otganizatotem imprezy pn. 22. wystawa Tw6rc6w Ludowych i Rzemiosla
Artysty cznego
Pogranicza Polsko - czeskiego Prudnik 07-09.06.2019 r. jest
Gmina prudnik - Agencja promocji .
i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzib4 48-200 Prudnik, ul. Rynek I, tel. +4g77 4376555, fax
+487 7 4387 3 03, e-mail : promocja@prudnik.pl
osob4 realizujqcq dzialania zwiqzane z organizacj4 wystarvy Tw6rc6w Ludowych
i Rzemiosla
Artystycznego Pogranicza Polsko Czeskiego w irnieniu Agencji promocji
i Rozwoju Gminy
Prudnik jest Malgoruata Halek - Malinowska
- Kierownik Agencji, tel. +4g77 4376655. fax
+4877 4387303, e-mail: mal

3.

Miejscem organizacji wystawy jest teren hali sportowej osrodka Sportu
i Rekreacji w Prudniku,ul. tr ucznicza r oraztor Nuczniczy znajduiqcy sig przy
ul.tr uczniczej I.

4.

wystawa czynna jest w dniach od 07 09.06.2019 r. w sodzinach:
07 .06.2019 r. od I 1.00 do 19.00
08.06.2019 r. od 10.00 do 19.00
09.06.2019 r. od 10.00 do 17"00

5.

Program imprez towaruyszEcych wystawie ogloszony zostanie w mediach
oraz
prudnik
na terenie miasta i gminy
w formie plakat6w.

6.

Podczas Wystawy na

7.

jej terenie przebywaj4:

wystawcy bgd4cy tw6rcami ludowymi i rzemieslnikami artystycznymi,
przedsigbiorcy Swiadczqcy uslugi gastronomiczne i inne.
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8.

za tw6rca ludowego

w sposob nieprzemyslowy,
posiadaj4cy walory artystyczne, najczgsciej zawieraj4cy
motywy typowe dla kultury, w kt6rel
powstal. Do rgkodzi ela zaliczany :

9.

uznaje siE osobg, kt6ra w1'twarua rgkodzielo

gamcarstwo tradycyjne (na kole gamcarskim),

tkactwo natradycyjnych krosnach,
szydelkowanie, roboty na drutach, frywolitki, koronkg klockow4,

wikliniarstwo,
niekt6re tze^by autorstwa tw6rc6w ludowych, gl6wnie w drewnie,
chalupniczo, przy uzyciu tradycyjnych metod produkcji,

i

inne wyroby wylwarzarrc

filigrany,
scrapbooking,

lepienie zmasy solnej,
hafciarstowo,

bibulkarstwo.

Za tzemioslo artystyczne przyjmrlje sig dziedzing sztuki zajmujqcqsiE wytwarzaniem
przed.miot6w
uzytkowych o wysokich walorach estetycznych,
Do gl6wnych galgzi ruemiosLa artystycznego nale?q:

- zLotnictwo,
- jubilerstwo,
- kowalstwo artystyczne,
- konwisarstwo,
- ludwisarstwo,
- meblarstwo,
- introligatorstwo,
- pasamonictwo,
- hafciarstwo,
- koronkarstwo,
- tkactwo,
- ceramika,
- szklo artystyczne.
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10'

i

przedsigbiorcy na podstawie umowy zawartej z organizatorem, mog?
prowadzi1
sprzeda? produkt6w i uslug na terenie imprezy w dniach i godzinach
okreslonych urnow4, nie
wczeSniej jednak niz od godziny 11.00 do 19.00 w pi4tek, od godziny 10.00
do 19.00 w sobotg oraz
w niedzielg od godziny 10.00 do 17.00. DziaNalnoft( tamoae by6 prowadzonatylko
w miejscach .
wskazanych przez organizatora oraz zgodnie z obowiqzujqcymiw tym zakresie
przepisami prawa.
Wystawcy

Dla

kaadego

z

przedsigbiorc6w Organizator wznaczy miejsce prowadzenia dzialalnoSci.
Niedozwolone jest prowadzenie dzialalnosci poza
wznaczonym przez organizatora terenem.

Sluzby porz4dkowe otganizatora bEda uprawnione

11.

do usunigcia uczestnik6w

imprezy

niestosuj4cych sig do niniejszego zapisu. DziaNalno6i handlow4 w rejonie terenu
wystawowego
mog4 prowadzil wyNqcznie osoby posiadaj4ce pisemne zezwolenie Organizatoru.
Organizator dysponuje wlasn4 sluLbqochrony, sluhbqmedycznqoraz obslug q organizacyjnq:

-Wznaczony jest punkt informacyjny Organizatora, w kt6rym dostgpny jest telefon alarmowy.
obsluga Wystawy posiada identyfikatory;

- Wznaczony jest punkt slu2by ochrony oraz sLu2by medycznej.
12.

Osoby obecne na terenie wystawowym s4 zobowi4zane zachowywai sig w spos6b nie
zagra2aj4cy

porz4dkowi

i

bezpieczefstwu innych os6b na niej obecnych, a
postanowieri Regulaminu Wystawy.

w

szczegolnoSci przestrzega1

13.

Zabtania sig wnoszenia na teren wystawowy broni lub innych niebezpiec znych przeclmiot6w
(narzgdzi) oraz material6w wybuchowych i wyrob6w pirotechn icznych.

14.

Osoby bior4ce udziaN w Wystawie v,ryru2ajqzgodg nawykorzystanie, w tym rozpowszechnianie
ich

wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocE urzydzen rejestruj4cy ch obraz i dZwigk,
poprzez publikacjq w caloSci lub we fragmentach na profilach spolecznoSciowych (m.in.
Facebook,
Youtube)

i

stronach intemetowych Gminy Prudnik

i Agencji Promocji i Rozwoju Gminy prudnik

oraz podmiot6w z ni4 wsp6ldzialajqcych lub wykonywanych na zlecenie Gminy prudnik

Promocji

i

-

Agencji

Rozwoju Gminy Prudnik publikacji, prezentacji, materiaL6w filmowy ch oraz innego

rodzaju material6w informacyjnych (takze w wersji drukowanej i elektro nicznej)
rozpowszechnianych ptzez Gming Prudnik
- AgencjE Promocji i Rozwoju Gminy Frudnik
15"

w zwiqzkuz otganizacj4 Wystawy lub dotyczqc4 jej dz,ialalnoSci informacyj nejbqdlpromocyjnej.
SluZba ochrony Otganizatora, legityrnuj4c siE identyfikatorem umie szczonlrrr_ w widocznym
miejscu, jest uprawniona do ujgcia

w celu riezwNocznego przekazaniaPolicji os6b stwarzaj4cych

bezpoSrednie zagro2enie dla Zycia lub zdrowia ludzkiego
,

przebiegu Wystawy.

a takhe chronionego mienia i sprawnego
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16.

Sluzba ochrony ma obowipek:

- usunQi z terenu wystawowego osoby, kt6re swoim zachowaniem
zal<NbcajqprzebiegWystawy;

-w

przypadku, gdy dziaLania podjgte przez sluhby porz4dkowe
organizatora s4 nieskuteczne.
policji
organizator wystgpuje o pomoc do
lub Strazy Miejskiej.

17

'

Wystawcy i przedsigbiorcy pono szE pelnq odpowiedzialnoSi za wlakciwe
uzytkowanie, sprawnos6
i bezpieczeristwo zainstalowanego sprzgtu i wszelkich urzqdzehpodczas Wystawy. Stosuj4 sig
do
postanowieri Regulaminu wystawy oraz umow zawartej z
organizatorem, a w szczeg6lnosci
do

zakazu sprzedaly alkoholu (piwa) mlodzieLy do lat 18, osobom nietrzehwym,
a takze termin6w
prowadzen ia dziaNalnoSci handlowej .

18'

organizatot zapewnia powierzchnig wystawi ennicz4. Wystawcy zobowiqzani
s4 wyko nac aran7acjg
stoiska we wtasnym zakresie, w spos6b zapevtniajqcy bezpieczefstwo dla nich
samych oraz dla
os6b odwiedzajqcych stoisko. Aran?acja stoiska mo2liwajest tylko w obrgbie
wznaczonego
miejsca. Wystawcy odpowiadaj E za szkody wyrzqdzone w zwi4zku z aran2acjE
stoiska
i zamontowanymi tam urzqdzeniami.

19'

Wystawcy maj4 prawo do montazu stoisk wystawienniczych od dnia 06.06.2019 r.,
14.00. Stoiska powinny byl przygotowane do dnia 07 .06.2019 r., do godziny
1 1.00.

20' Z chwlll przybycia na teren wystawowy

Wystawcy zobowiqzani s4 do rejestracji

od godziny
w

punkcie

informacyj nym Organ izator a.

2I'

Wszyscy uczestnicy Wystawy maj4 obowiqzek zapoznat

siE

z regulaminem hali, w kt6rej odbywa

i

stosowai sig do jego postanowieri. Regulamin znajduje sig na tablicy ogNoszeh przy
wejSciu gl6wnym.
sig Wystawa

22. Plan rozmieszczenia stanowisk dostgpny bgdzie w punkcie informacyjnym Organizatoru,
23' Kazdy Wystawca ma obowipek posiadad identyfikator. Identyfikatory przekazane zostana
Wystawcom w punkcie informacyjnym Organizatorapodczas procesu rejestracji.

24.

Organizator zapewnia ubezpieczenie eksponat6w wystawowych w zakresie: wandalizmu,
ktadzie2y, ognia i innych zdaruert losowych. Wystawcom zaleca sig wykupienie polisy
odpowiedzialno Sci cywilnej

25.

.

Wystawca przyjmuje do wiadomoSci

i

akceptuje, 2e

w zwiqzku z

zawart? umow4 orgarizator.

gromadzi dane o wystawcy, koniecznie do przetworzenia w celu wykonania umowy
z wystawcq.
Karta zgloszeniowa bez wypel4ionej ZGODY na przetw arzanie danych skutkuje brakiem
mo2liwoSci udzialu w Wystawie.
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26'

Na podstawie art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

kwietnia 2016
osobowych
9 5 I 46 I

r. w

i w

sprawie ochrony os6b fizycznych

w

i

Rady (UE) 20161679 z dnia27

zwi4zku

z

przetwarzaniem danych

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

WE, or ganizator informuj e co nastgpuj

e:

1) Administratorem danych osobowych Wystawcy jest Burmistrz prudnika, 4g-200 prudnik
ul. KoSciuszki3.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych: Inspektor Danych osobowych Urzgdu
Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kosciuszki 3, tel. 77 4066205, adres
email:
iodo@prudnik.pl

3) Dane osobowe Wystawcy przetwarzane s? w zwiqzku z udziaNem w Wystawie Tw6rc6w
Ludowych i Rzemiosla Artystycznego Pogranicza Polsko Czeskiego organizowanej przezGming
Prudnik w celu naboru, organizacji

i

promocji Wystawy

z

i

rozliczenia Wystawy

i

impreztowarzyszqcych oraz informacji

vrykoruystaniem danych, na przetwarzanie ktorych wyralono zgodg, na

podstawie:

- Att. 6 ust. I lit. ,,a" Rozpotzqdzenia
kwietnia 2016

r. w

Parlamentu Europejskiego

sprawie ochrony os6b fizycznych

w

i Rady (UE)

zwiqzku

z

20161697

z dnia2l

przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ry
95l46lWE
- zgoda wystawcy;

- Art' 6 ust. 1 lit. ,,f ' Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697
z dnia27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
.
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE

-

zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i mienia administratora;

- Regulaminu Wystawy Tw6rc6w Ludowych i

Rzemiosla Artystycznego pogranicza polsko

-

Czeskiego;

4) Odbiorcami danych osobowych Wystawcy bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatoruy pocztowi ikwierzy podmiotu zewngtrznego,
kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie d,anych osobowych, osoby korzrzstaj4ce
z informatora o Wystawie, media, firmy serwisuj4ce programy informatyczne Orgarizatora;
5) Dane osobowe Wystawcy przechowywane bgd4 w celu przekazywania informacji o Wystawach,

organizowanych przez Gming Prudnik.
osobowych

Kryeria ustalania okresu przechowywania danych
wynikaj4 zRozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20Il r. w sprawie"

instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczo!\rych wykaz6w akt onzinstrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialaniaarchiw6w zaldad.owychwy\qcznie do cel6w archiwalnych w interesie
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publicznym, do cel6w badan naukowych lub historycznych lub do
cel6w statycznych oyaz art. g9
ust. 1, Rozporzqdzenia.

6) Wystawca posiada prawo do

Z4dania dostgpu

do danych osobowych oraz prawo do ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigci azgody w
dowolnym momencie;
7) wystawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencj4 niepodania danych jest
brak
mozliwoSci udziaNu w wystawie.
27.

Wszyscy uczestnicy imprezy winni zapoznat sig z niniejszym Regulaminem
postanowieri.

i

stosowa6 siq: do jego

PRZEPISY PORZADKOWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE WYSTAWOWYM
Otganizator zastrzega sobie prawo do zakazu wejScia na teren wystawowy os6b,
wobec kt6rvch
istnieje uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju i zamieszek.
Otganizator zastrzega sobie prawo do usunigcia z terenu wystawowego za po3rednictwem
sluzb
ochrony, Stra?y Miejskiej lub Policji os6b, wobeo kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie

wywolania niepokoju

i

zamieszek oraz os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie
przechowywania przedmiot6w stwarzaj4cych zagro2enie zycia htb zdrowia innych
uczestnik6w
Wystawy.

wystawa i towarzysz4ce jej imprezy odbywa6 sig bgd4 zgodnie z Regulaminem.

Osoby powodujqce szkody

w mieniu nale2qcym do

organizatora zostanq poci4gnigte do

odpowiedzialnoSci.

NA TERENIE WYSTAWOWYM ZABRANIA SIE
1.

Wnoszenia na teren wystawowy napoj6w alkoholowych, Srodk6w odtxzajqcych, ogni sztucznych,
rac,
Swiec dymnych, tr4bek ze sprghonym powietrzem, gwizdk6w, noby, butelek, szklanek, puszek
oraz
innych przedmiot6w, kt6re mog4 by(, uzyte jako brori i stanowii zagrozeniebezpieczeristwa.

2.

Rzucania jakimikolwiek przedmiotami zar6wno wewnqtrz jak i na zewnptrzobiektu.
U?ywania wulgarnego slownictwai obruhania innych os6b.

a

J.

4.

Wspinania sig na maszty, konstrukcje stalowe oraz inne miejsca znajdujqce sig na obszarue terenu
wystawowego.
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5'

U?ywania odbiornik6w radiowych lub innych przedmr<>tow, kt6re mog4 utrudnia6 lub uniemo
zliwiac
przepr ow adzenie Wystawy.

osoBY OBECNE NA WYSTAWTE 54

ZOBOWTAZANE ZACHOWYWAC sr4
W SPOSOB NIE ZAGRALAJACY BEZPIECZENSTWU INNYCH oSoB 6BECNYCH NA

TEJ IMPREZIE, A W

SZCZEGOLNOSCI PRZESTRZEGAC REGULAMIN6w

OBIEKToW I IMPREZY.

WEJSCIE NA
I

TEREN WYSTAwowY OZNACZA AUToMATYCZNA

BEZW ZGL4DNA AKCEPTACJ4 WAry

pRzEprsow.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNI4CIA W KAZDYM CZASIE
z TERENU wYSTAwowEGo PF.ZEZ Sr,uLBy roRZADKOwE, roLICJE, sTRAZ

MIEJSKA, KAZDEJ OSOBY, KT6RA DO NINIEJSZYCH PRZEPISow SI4 NIE
zASTosuJE, LUB KTOREJ oBECNoSc nnocr ABy z RozNycH powoDow Byc
ZRODI,EM ZAGROaENIA LUB PRZYKROSCI DLA OSOB TRZECICH.

