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REGULAMIN 
III Jarmarku Wielkanocnego w Lubomierzu 2023 

 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Organizatorem wydarzenia plenerowego pn. „III Jarmark Wielkanocny w Lubomierzu”, 

określonego dalej jako Jarmark, jest Lubomierskie Centrum Kultury, ul. Wacława Kowalskiego 1, 
59 – 623 Lubomierz. 

2. Jarmark odbywać się będzie na terenie miasta Lubomierz, w dniu 02.04.2023 r., w godzinach 11:00 
– 15:00. 

3. Jarmark ma na celu wsparcie organizacyjne inicjatywy kulturalnej wśród lokalnej społeczności – 
poprzez promocję lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników i producentów, 
kultywowanie tradycji ludowych, kontynuację przekazu pokoleniowego oraz zachowanie 
tożsamości regionów wiejskich. 

 
 

II. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku, w charakterze Wystawcy jest zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa w formie online, dostępnego na 
stronie www.lck.org.pl. 

2. Deklaracje należy przesyłać mailowo na adres lubomierzlck@wp.pl do 24.03.2023 r. włącznie, 
poprzez formularz na stronie www.lck.org.pl lub dostarczenie go osobiście do Lubomierskiego 
Centrum Kultury. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. Organizator nie odpowiada za 
brak akceptacji uczestnictwa z tytułu przekazania deklaracji drogą inną, niż wyżej wymienione. 

3. Organizator udostępnia zakwalikowanemu Wystawcy miejsce na terenie miasta: domek o 
wymiarach 80 cm x 150 cm z imienną tabliczką. Organizator dysponuje 12 domkami. Maksymalna 
ilość uczestników Jarmarku wynosi 12. 

4. Wystawca zobowiązany jest do ekspozycji asortymentu wskazanego w deklaracji uczestnictwa. 
Wszelkie odstępstwa od deklarowanego asortymentu, w tym sprzedaż asortymentu 
niedozwolonego skutkować będzie usunięciem z Jarmarku. 

5. Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Jarmarku i użytkowanie w tym czasie domków 
jarmarcznych. Wszelkie szkody z tytułu zniszczeń i naruszeń mienia, Wystawca zobowiązuje się 
pokryć osobiście. 

6. Wystawca może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Jarmarku najpóźniej do dnia 31.03.2023 r. 
 
 

III. Organizacja: 
1. Wystawca zobowiązany jest do stawienia się w dniu Jarmarku tj. 02.04.2023 r. od godz. 10:30 i 

opuszczenia terenu Jarmarku maksymalnie do godz. 15:30. 
2. Wystawcy zostanie wskazane przez Organizatora miejsce w trakcie Jarmarku. 
3. W czasie Jarmarku działalność jarmarczną można prowadzić tylko w wyznaczonym przez 

Organizatora miejscu: domku jarmarcznym, oznaczonym stosowną tabliczką imienną. 
4. Pojazd Wystawcy może wjechać na teren Jarmarku tylko na czas przygotowania i demontażu 

stoiska. 
5. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który jest niezgodny z charakterem 

Jarmarku wielkanocnego. 
6. Wystawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia domku jarmarcznego, które powstały na skutek 

użytkowania przez Wystawcę w czasie trwania Jarmarku. 
7. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem. 
8. Wszelkie pozwolenia i regulacje prawne dotyczące sprzedawanych towarów leżą po stronie 

Wystawcy. Organizator nie odpowiada za brak wymaganych zezwoleń i regulacji przez Wystawcę. 
9. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 
10. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska oraz miejsca dokoła stoiska odpowiada 

Wystawca. 
11. Wystawca zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek, wszelkie odpady umieścić w 

wyznaczonych do tego celu miejscach/pojemnikach. 
12. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko. 
13. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku. 
14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem 

pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami 
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losowymi. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność w ramach swojej działalności na zasadach 
ogólnych. 

15. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu i bieżącej wody. 
16. Na Jarmarku nie mogą być wystawiane następujące rzeczy: dopalacze (oraz substancje pochodne 

lub o podobnym działaniu), środki odurzające, papierosy, tytoń, broń palna, wyroby pirotechniczne 
lub wybuchowe; inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia stwarzające zagrożenie dla osób 
będących uczestnikami Jarmarku; przedmioty wyłączone z obrotu na terenie RP. Wyklucza się 
również towary niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu. 

17. Przedmioty wystawiane na Jarmarku powinny nawiązywać do specyfiki Jarmarku, w szczególności 
promować produkty artystyczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze itp. W przypadku kontrowersji, co 
do charakteru wystawianych przedmiotów i ich kwalifikacji ostateczna decyzja, co do zgody na ich 
wystawienie należy do Organizatora. 

18. Organizator nie odpowiada za ewentualne zyski, straty Wystawców w związku z prowadzoną przez 
nich aktywnością na Jarmarku. 

19. Osoby obecne na terenie Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych 
Organizatora i innych służb, np. Policji, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej. 

20. Stoiska Wystawców nie powinny blokować wjazdu służbom na teren miasta, w tym: Policji, Straży 
Pożarnej, karetkom Pogotowia Ratunkowego. 

 
IV. COVID – 19: 
1. Organizator informuje, że dla rozwiania jakichkolwiek wątpliwości w związku trwającym stanem 

epidemii, strony zgodnie potwierdzają, że zarówno Wystawcy, jak i inne podmioty uczestniczące w 
Jarmarku zobowiązują się przestrzegać zakazów i nakazów związanych z występowaniem COVID-
19; dotyczy to zarówno kwestii związanych z wytycznymi władz państwowych i samorządowych, 
jak i samego Organizatora. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
nieprzestrzegania przez jakikolwiek podmiot w/w obostrzeń. 
Jednocześnie Wystawcy (w tym wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Jarmarku) 
powinni być świadomi, iż do realizacji wydarzenia dojdzie w stanie epidemii lub bezpośrednio po 
i zobowiązują się do przestrzegania wszelkich wskazań Organizatora w tym zakresie, pod rygorem 
natychmiastowego wykluczenia z Jarmarku w razie uchybienia tego zobowiązania. 

2. W przypadku odwołania Jarmarku wskutek decyzji/regulacji prawnych organów władzy 
państwowej lub samorządowej albo przez Organizatora, gdy będzie to zagrażało zdrowiu i/lub 
życiu uczestników Jarmarku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty 
związane z przygotowaniem asortymentu na Jarmark. Wystawcy są świadomi tego ryzyka 
zgłaszając swoje uczestnictwo w Jarmarku. 

3. Każdy z wystawców zobowiązany jest do posiadania środków ochrony osobistej tj. maseczkę, 
rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji oraz zachowania odpowiednich odległości. 

4. Wszystkie artykuły spożywcze do sprzedaży (np. ciasta, potrawy wielkanocne) muszą być 
zapakowane w jednorazowe pojemniki. Wszelkie uchybienia związane z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa będą skutkowały usunięciem z Jarmarku. 

 
 

V. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Lubomierskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. 

Wacława Kowalskiego 1, 59 – 623 Lubomierz, reprezentowanym przez Dyrektora Bogusława 

Chrzana, tel.: (075) Tel. 75 73 52 870, e-mail: lubomierzlck@wp.pl 
2. Inspektorem danych osobowych jest Michał Pater, e-mail: lubomierzlck@wp.pl, 
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1: 

pkt. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), 
pkt. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze), 
oraz e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym). 

4. Podanie danych osobowych w Danych Wystawcy jest obowiązkowe. 
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
art.6 ust 1 lit. a – publikacji wizerunku; 
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art.6 ust.1 lit. e - realizacja obowiązków Administratora związanych z organizacją Jarmarku 
wynikających ze Statutu Lubomierskiego Centrum Kultury. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru dot. danych osobowych, gdy osoba uzna, iż 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do organizacji Wydarzenia i 

dokumentacji i zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 
9. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty świadczące dla Lubomierskiego Centrum 

Kultury usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania 
danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania danych na 
serwerach zewnętrznych. 

10. Dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez 
Lubomierskie Centrum Kultury. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 
 
 


