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REGULAMIN  

III POWIATOWEGO KIERMASZU RĘKODZIELNICZEGO W WARCE  

30.08.2020r. 

  

  

1. ORGANIZATOR  

 

Organizatorem kiermaszu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 

oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Adres głównego organizatora: ul. Długa 3 05-660 Warka, 

tel. +48 667 22 70, dworek@dworek.warka.pl. Kiermasz odbędzie się razem z Jarmarkiem 

Śniadaniowym Szlaku Jabłkowego i Kół Gospodyń Wiejskich. Tego dnia przewidziane są 

również atrakcje dla dzieci.  

 

2. TERMIN I MIESJCE  

 

Kiermasz odbędzie się 30.08.2020r w godzinach 10:00- 14:00 na Placu Stefana Czarnie-
ckiego w Warce.  

  

3. CEL   

 

Celem organizacji kiermaszu jest:  

1) Umożliwienie zaprezentowania i sprzedaży lokalnym twórcom z powiatu grójeckiego ich 

wyrobów rękodzielniczych, 

2) Zaznajomienie mieszkańców Warki i turystów z ofertą lokalnych twórców,  

3) Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

  

Wystawcami podczas III Powiatowego Kiermaszu Rękodzielnictwa mogą być:  

1) Indywidualni twórcy rękodzieła i galerię rękodzieła, 

2) Organizacje pozarządowe i grupy np. grupy senioralne, Koła Gospodyń Wiejskich, 

3) Przedstawiciele bibliotek, szkół i domów kultury. 

 

Wystawcy zobowiązani są do: 

1)  Udostępnienia informacji o Kiermaszu na swojej stronie internetowej/ na swoim profilu 

Facebooku z informacją o udziale, 

2) Punktualnego przygotowania stoiska w dniu imprezy, tj. o godzinie 9:50, 

3) Zapewnienia własnego namiotu (wskazany rozmiar 3mx3m – wszystkie stoiska będą 

wówczas podobnych rozmiarów, co wpłynie na estetykę całości). Osoby nie posiadające 

namiotu, mogą zgłosić się wcześniej do organizatora w celu zorganizowania miejsca pod 

namiotem. 

4) Zostawienia po sobie porządku. 

5) Współpracy z Organizatorem i innymi Wystawcami (wzajemna pomoc i życzliwość). 

6) Kwestie formalne związane ze sprzedażą produktów, tj. koncesje, ubezpieczenia i inne 

leżą wyłącznie w gestii Wystawcy. 

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. W kiermaszu będzie mogło wziąć udział tylko 

pierwszych 10 stoisk, które złożą formularz zgłoszeniowy.  

mailto:dworek@dworek.warka.pl


 

 

2 

 

 

4. PO STRONIE ORGANIZATORA 

 

1) Organizator zapewnia:  

a) Wyznaczone miejsce na rynku, 

b) Stół (ok. 2m) i krzesła,  

c) oznaczenie stoiska, 

d) promocję imprezy poprzez: utworzenie wydarzenia na Facebooku, zapewnienie 

atrakcji w postaci organizacji Jarmarku Śniadaniowego i animacji dla dzieci, 

informację w lokalnej prasie, informację na stronie internetowej organizatorów, 

przygotowanie i druk plakatu (Kiermasz jako jedna z atrakcji wydarzenia Jarmark 

Śniadaniowy). 

2)  Organizator nie zapewnia na stoisku: 

a) prądu, 

b) nakrycia stołu, 

c) namiotu, 

3) Organizator nie pobiera opłaty od Wystawcy. 

4) W przypadku niesprzyjającej pogody Organizator ma prawo odwołać imprezę informując 

o tym Wystawców (sms). 

 

5. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY  

  

Przedmiotem sprzedaży mogą być: 

1) Biżuteria, torby, 

2) Ozdoby, dekoracje – np. z papieru, słomy, bibuły itp., 

3) Ręcznie wykonane przedmioty domowego użytku, 

4) Obrazy, rzeźba, 

5) Prace garncarskie, 

6) Prace z wikliny, papieru, drewna, tkaniny itp.,  

7) Kowalstwo – tylko kute np. świeczniki,  

8) Prace wyszywane, wykonywane ręcznie z np. włóczki,  

9) Zabawki np. lalki, wykonane z drewna, piórek, tkanin, 

10) Inne ręcznie wykonane rękodzieło.  

 

Nie będzie można sprzedawać  

1) Wyrobów nie będących rękodziełem (wykonanych fabrycznie), 

2) Artykułów spożywczych (poza wyrobami cukierniczymi ręcznie dekorowanymi), 

3) Wytwory zawierające głównie tworzywa sztuczne nie będą mile widziane. 

 

6. SPOSÓB ZGŁOSZENIA SIĘ NA KIERMASZ  

  

Aby zostać wystawcą podczas III Powiatowego Kiermaszu Rękodzielnictwa należy 

uzupełnić i wysłać zgłoszenie na adres dworek@dworek.warka.pl lub złożyć go osobiście w 

Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” ul. Długa 3, 05-660 Warka. Formularz 

zgłoszeniowy dostępny jest na www.dworek.warka.pl/3PJR lub do odebrania w Dworku na 

Długiej.  

Termin zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 25 sierpnia 2020r. (wtorek).  

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:  

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”- tel. 48 667 22 70 lub 793-800-142. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników kiermaszu jest  Gminna Instytucja 

Kultury ''Dworek Na Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70). 

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 organizacji i przeprowadzenia III Powiatowego 

Kiermaszu Rękodzielnictwa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

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

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w kiermaszu.  

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

podlega Pan/Pani 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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