
REGULAMIN 

II ZELOWSKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

 

I IDEA JARMARKU 

Główną ideą Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego jest stworzenie świątecznej 

atmosfery w centralnej części Zelowa, jaką jest Plac Dąbrowskiego oraz promocja  

i aktywizacja lokalnych twórców ludowych, rękodzielników i przedsiębiorców. Jarmark to 

doskonała okazja do zaprezentowania kulturowego bogactwa naszej gminy oraz zaproszenia 

do Zelowa Wystawców spoza naszego terenu, celem promocji gminy i jej mieszkańców. 

Zelowski Jarmark Bożonarodzeniowy to wydarzenie, które ma integrować społeczność lokalną, 

promować naszą miejscowość oraz tworzyć niepowtarzalny przedświąteczny klimat w Gminie 

Zelów. 

 

II ORGANIZATOR 

1. II Zelowski Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Jarmarkiem”, organizowany jest w dniu 05.12.2021 r., w godz. od 11.00 do 19.00  

na Placu Dąbrowskiego w Zelowie.  

2. Organizatorem Jarmarku jest Burmistrz Zelowa, adres: Urząd Miejski w Zelowie,  

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.  

3. Organizator wyznacza Referat Promocji, Informacji i Strategii jako komórkę 

odpowiedzialną za realizację Jarmarku. 

4. Referat Promocji, Informacji i Strategii mieści się w Urzędzie Miejskim w Zelowie  

(ul. Żeromskiego 23), pokój nr 122 i 123 tel. 44 634 10 00 e-mail: konkursy@zelow.pl  

i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora. 

 

III ZASADY UDZIAŁU W JARMARKU 

1. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Karta 

Zgłoszenia oraz Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie internetowej www.zelow.pl.  

w zakładce Zelowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Karta Zgłoszenia dostępna jest także  

w Punkcie Informacyjnym (parter) i Referacie Promocji, Informacji i Strategii (pok. 122  

i 123) Urzędu Miejskiego w Zelowie.  

2. Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Kartę można 

złożyć osobiście, drogą mailową, faxem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w pkt. II ust 4 (w przypadku e-maila podpisaną Kartę należy wcześniej zeskanować). 

Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 

Jarmarku.  

3. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku.  

O przyjęciu Wystawcy do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę 

oferowane do sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie  

do udziału w Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora. W przypadku wyrażenia 

przez Organizatora zgody na uczestnictwo w Jarmarku Karta Zgłoszenia będzie traktowana 

jako umowa pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą. 

4. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora  

przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. 

mailto:konkursy@zelow.pl


5. Organizator zapewnia Wystawcom miejsce wystawiennicze w namiocie o wymiarach 3x3 

m. Istnieje możliwość ustawienia przez Wystawcę własnego namiotu, po uzyskaniu zgody 

Organizatora. 

6. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest w miejscach do tego 

wyznaczonych.  

7. Handel odbywa się w namiotach wystawienniczych przygotowanych i udostępnionych przez 

Organizatora albo w namiotach własnych. Wyjątek stanowią stoiska z choinkami (żywymi 

lub sztucznymi), których sprzedaż odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu 

oraz stoiska zewnętrzne zaakceptowane przez Organizatora.  

8. Zezwolenia, koncesje, licencje, podatki i wszelkie inne kwestie formalno-prawne związane 

ze sprzedażą produktów leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Jednocześnie każdy 

Wystawca winien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym 

zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na Organizatora,  

a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych przez Wystawcę 

zostanie obciążony Wystawca. 

9. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w jarmarku do dnia 22 listopada 2021 r., bez 

ponoszenia konsekwencji finansowych. Rezygnacja powinna być dokonana w formie 

pisemnej oraz dostarczona do siedziby Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną  

(w przypadku e-maila podpisaną rezygnację należy wcześniej zeskanować). 

10. W przypadku rezygnacji po dniu 22 listopada 2021 r., Organizator zastrzega sobie prawo 

do nałożenia kary w wysokości 200,00 złotych brutto (dwieście złotych brutto). 

 

IV ODPŁATNOŚĆ 

Udział w II Zelowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2021 jest nieodpłatny. 

 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Wystawca lub osoby trzecie 

z nim współpracujące wyrządziły podczas Jarmarku. 

2. Wystawca zobowiązany jest do: 

a) utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,  

b) przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 

Jarmarku,  

c) pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów 

stoiska handlowego,  

d) przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż 

oferowanych produktów, 

e) przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID – 19. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) produkty przechowywane na stoisku,  

b) eksponaty wystawione na stoisku,  

c) za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

Jarmarku, 

d) za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą oraz 

zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, 

zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu, 



e) za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy Jarmarku powstałe w wyniku 

okoliczności za które odpowiada Wystawca. 

4. Wystawca zobowiązany jest przekazać stoisko w takim stanie w jakim zostało mu 

przekazane przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeprowadzenia II Zelowskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

okoliczności, a także odwołania wydarzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych z procedurą 

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

6. W przypadku odwołania wydarzenia ze względu na zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych z procedurą 

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 wystawca nie będzie rościł  

od Organizatora żadnych odszkodowań z tego tytułu. 

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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) dalej 

zwane „Rozporządzenie 2016/679”, informuję się, że przetwarzając dane osobowe 

wystawców II Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Burmistrz Zelowa z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) umzelow@zelow.pl, (ePUAP) na elektroniczna skrzynkę 

podawczą na adres //UMzelow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miejski w Zelowie, 

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów – tel. 44/ 634 10 00.    

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zelowie jest możliwy 

drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@zelow.pl, 

(ePUAP)  

na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: //UMzelow/SkrytkaESP, oraz pisemnie 

– Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów – tel. 44/ 634 10 00 w. 

41.  

4) Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i w oświadczeniu wystawców 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu 

promocji Gminy Zelów i uczestniczenia w II Zelowskim Jarmarku 

Bożonarodzeniowym. Przetwarzanie danych uczestnika konkursu odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestniczenia w II Zelowskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego.  

6) Odbiorcą danych osobowych wystawcy II Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 

mogą być podmioty na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na 

podstawie udzielonych zgód osób których dane dotyczą oraz członkowie Komisji 

Konkursowej. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, 

które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z 

prawem powszechnie obowiązującym. Przetwarzanie danych przez organy publiczne 



musi być zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych mającymi zastosowanie 

do celów przetwarzania.  

7) Dane osobowe wystawcy będą przechowywane przez okres wynikający  

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

8) W związku z przetwarzaniem danych wystawcy II Zelowskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego przysługuje uczestnikowi:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 

2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 

Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne,  

c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),  

na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 

Rozporządzenia 2016/679),  

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 

Rozporządzenia 2016/679).  

9) Wystawcy II Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego przysługuje prawo cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.  

10) Wystawcy II Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.  

11) Dane osobowe wystawcy II Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego  nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Poprzez przystąpienie do udziału w Jarmarku Wystawca wyraża zgodę na warunki zawarte 

w Regulaminie, który stanowi integralną część umowy pomiędzy Wystawcą, a 

Organizatorem. 

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić może w każdym czasie przyczynę 

rozwiązania przez Organizatora umowy z Wystawcą oraz żądania natychmiastowego 

opuszczenia Jarmarku.  

3. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wystawcy są 

zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.  

4. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje 

podejmuje Organizator.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia Jarmarku  

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie 

informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.zelow.pl. 

 

 

http://www.zelow.pl/

