
Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej Kulturoteki w Cegłowie nr. 12/22 

z dnia 31.08.2022 r. 

 

 

                             REGULAMIN WYSTAWCÓW 
DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE 2022 

04 WRZEŚNIA 2022, PIASECZNO 

§ 1 

Organizator 

 
1. Organizatorem ,,Dożynek Gminno – Parafialnych 2022”  jest Gminna Biblioteka Publiczna - 

Kulturoteka w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów, tel. 881 405 491, (25) 757-01-

81 

2. Wydarzenie organizowane jest przy współudziale Gminy Cegłów. 

 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa, ogólnie przepisy organizacyjne 

 
1.  ,,Dożynki Gminno – Parafialne 2022”  odbywają się w dniu 04.09.2022 r. na terenie placu 

przy szkole w Piasecznie. 

2. Do wystawienia stoisk podczas ,,Dożynek” mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, rzemieślnicy, 

rękodzielnicy, twórcy ludowi, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, świetlice, warsztaty 

terapii etc.) w celu promocji własnych wyrobów. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału mailowo na adres: kkz@ceglow.pl lub 

telefonicznie pod numerem 881 405 491, (25) 757-01-81 

4. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, których rodzaj został ustalony z organizatorem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu oraz ilości 

wystawianych i sprzedawanych produktów. 

6. Dane osobowe Wystawcy nie będą przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych z 

działaniami organizacyjnymi. Mogą one zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych, 

sprawozdaniach, informacjach medialnych, itp. 

7. Wysłanie zgłoszenia lub telefoniczne powiadomienie nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem się do udziału w ,,Dożynkach”. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 

9. Po dokonaniu zakwalifikowania, Organizator przydziela Uczestnikowi stoisko na terenie 

wyznaczonym na realizację wydarzenia. 

10. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

 
§ 3 

 
Opłaty 

 
1. Za wynajęcie miejsca pod stoisko wystawowo handlowe na udostępnionym przez Organizatora 

terenie obowiązuje opłata w wysokości 71 zł brutto za metr bieżący stoiska (zajętego miejsca), 
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2. Za wynajęcie miejsca pod stoisko z rękodziełem lub lokalnymi wyrobami (artykułami 

spożywczymi) na udostępnionym przez Organizatora terenie  obowiązuje opłata w wysokości 

40 zł brutto za metr bieżący stoiska (zajętego miejsca) 

3. Za wynajęcie miejsca pod stoisko dla KGW lub Stowarzyszenia na udostępnionym przez 

Organizatora terenie obowiązuje opłata w wysokości 20 zł brutto za metr bieżący stoiska 

(zajętego miejsca). 

4. Opłata o której mowa w pkt. 3, nie dotyczy Organizacji, oraz KGW działających na terenie 

Gminy Cegłów. 

5. Należność, o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 płatna będzie na podstawie wystawionej przez 

Organizatora faktury sprzedaży (Organizator nie jest płatkiem podatku VAT). 

6. W przypadku różnicy pomiędzy zadeklarowaną długością miejsca pod stoisko, a faktycznym 

zajętym miejscem, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji zadeklarowanego miejsca w 

dniu imprezy. 

7. W przypadku różnicy pomiędzy opłaconą wielkością stoiska, a faktyczną wielkością, o której 

mowa w pkt. 1 będą wystawiane faktury uwzględniające różnicę i kwotę do dopłacenia. 

8. Brak wpłaty należnych kwot za wynajęcie miejsca pod stoisko wystawowo handlowe na 

udostępnionym przez Organizatora terenie w wyznaczonym terminie rozumiane będzie jako 

wycofanie zgłoszenia i rezygnację z udziału w ,,Dożynkach”. 

9. Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania opłat za wynajęcie miejsca w dniu 

imprezy. 

10. Opłata za wynajęcie miejsca oraz dzierżawę pozostałej powierzchni wystawowej wnoszona 

jest najpóźniej do dnia 03 września 2022 r. na podstawie wystawionej przez organizatora 

i przekazanej wystawcy faktury. 

11. W szczególnych przypadkach, w tym między innymi udostepnienia powierzchni na cele 

działalności społecznej i pożytku publicznego Organizator może podjąć decyzję o zwolnieniu 

z opłat. W takim przypadku decyzja o zwolnieniu z opłaty będzie przekazana Wystawcy w 

formie pisemnego powiadomienia. 

 

§ 4 

 
Organizacja stoiska i przepisy porządkowe 

 
1. Uczestnik ,,Dożynek” zobowiązany jest do stawienia się do godz. 11.00 w dniu trwania 

imprezy i opuszczenia terenu w ciągu 2 godzin od zakończenia imprezy. Wejście na teren 

imprezy będzie otwarte od godziny 9.00. 

2. Organizator nie przewiduje możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

3. Uczestnicy organizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając wyznaczonej 

dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej. 

4. Obowiązuje zakaz wystawienia i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymaganych przepisów 

związanych z handlem art. spożywczymi przez użytkowników stoisk. 

6. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 

7. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, w trakcie i po 

,,Dożynkach”. 

9. Po opuszczeniu wynajętego miejsca Wystawca jest odpowiedzialny za pozostawienie po sobie 

porządku. W przypadku braku porządku, wystawca będzie obciążony kosztami sprzątania, na 

podstawie wystawionej faktury. 

10. Bezwzględnie obowiązuje zakaz wylewania płynów, w szczególności zużytych tłuszczy na 

terenie imprezy. 

11. Wystawca w przypadku uszkodzenia terenu będzie obciążony kosztami naprawy, regeneracji 

na podstawie wystawionej faktury. 

12. O ilości stoisk decyduje Organizator. 



13. Organizator nie zapewnia prądu. Każdy wystawca prąd zapewnia sobie we własnym 

zakresie, z wyłączeniem wcześniejszego zgłoszenia takiego zapotrzebowania do 

Organizatora. 

14. Przydzielone Wystawcy miejsce nie może być zmienione, z wyłączeniem prośby o 

powiększenie miejsca wystawienniczego, co powodować będzie zwiększenie opłaty 

dzierżawnej. W przypadku potrzeby zwiększenia powierzchni stoiska wystawca ma 

obowiązek poinformować o tym Organizatora najpóźniej do 03.09.2022 r. 

15. Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie stoiska w czasie i miejscu imprezy jest 

przekazanie do Organizatora pisemnego oświadczenia potwierdzającego akceptację 

niniejszego regulaminu oraz otrzymanie od Organizatora e-maila z potwierdzeniem, że dane 

stoisko zostało wybrane. 

16. W przypadku zaostrzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych wystawcy zobowiązani są 

do ich bezwzględnego przestrzegania. 

17. Wystawienie stoiska przez Wystawcę jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

 
§ 4 

 
Przepisy końcowe 

 
1. Zakazuje się handlu bronią lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, materiałami 

wybuchowymi wyrobami pirotechnicznymi, materiałami pożarowo niebezpiecznymi, 

środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, znakami i akcesoriami o 

charakterze nazistowskim. Handlujący tym asortymentem będą usuwani z terenu 

imprezy. 

2. Wystawca w pełni odpowiada za prezentowany asortyment oraz ewentualne niezbędne do 

jego sprzedaży certyfikaty oraz koncesje. 

3. W sprawach stoisk należy kontaktować się pod adresem e-mail: kkz@ceglow.pl lub pod 

numerem tel. 881 405 491, (25) 757-01-81.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 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 

95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr. 119, s. 1 

informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna 

Kulturoteka w Cegłowie (ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów, telefon: 25 757-01-

81). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 
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DANE DO OPŁATY ZA STOISKO 

 
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie 

 

05-319 Cegłów 

 

ul. Józefa Piłsudskiego 22 

 

W tytule przelewu: ,,Opłata za stoisko (nazwa wystawcy)” 

 

Numer konta: 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070 


