REGULAMIN
Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021 – WYSTAWCY CERAMICZNI
Impreza odbywa się:
18- 22 sierpnia 2021
Miejsce imprezy:
centrum miasta Bolesławiec (Rynek, ul. Prusa)
Organizator:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700
Bolesławiec.
1. Uczestnikiem - Wystawcą Imprezy zostaje każda firma, która przejdzie pozytywnie weryfikację komisji
złożonej z przedstawicieli Organizatorów tj. Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego i
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
2. Zgłoszenia Uczestników – Wystawców przyjmowane są do dnia 09 lipca 2021 r. Weryfikacja
Uczestników - Wystawców nastąpi do dnia 19 lipca 2021 r. Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu
informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Imprezie (Termin wpłat do 06 sierpnia 2021 r.).
3. Organizator ma prawo do zmiany przydzielonego miejsca i zmniejszenia powierzchni wystawowej
Uczestnika – Wystawcy po wcześniejszym poinformowaniu go i odpowiednim zmniejszeniu opłaty za
stoisko.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie w przypadku zmian wytycznych
dotyczących reżimu sanitarnego.
5. Uczestnicy - Wystawcy Imprezy:
- zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa,
- zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń i reżimów sanitarnych związanych z zagrożeniem
SARS-CoV-2 na dzień rozpoczęcia BŚC 2021 (załącznik „Wytyczne dla Wystawców”).
- zobowiązani są do przestrzegania wymogów P.POŻ. i BHP,
- zobowiązani są do posiadania gaśnic 2 kg ABC,
- zobowiązują się do przestrzegania porządku i czystości wokół miejsca swojej ekspozycji,
- ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych usług,
- zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych,
- zobowiązują się do prawidłowego podłączania do skrzynek energetycznych usytuowanych na
terenie Rynku, ul. Prusa. Przewody powinny być należycie zabezpieczone zgodnie z przepisami
ochrony przeciwpożarowej.
6. Uczestnicy – Wystawcy mają obowiązek posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych przepisami
prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
7. Każdy Uczestnik – Wystawca Bolesławieckiego Święta Ceramiki zobowiązuje się do pokrycia strat
finansowych wynikających z nieprzestrzegania punktu 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnicy – Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia powstałe na
skutek działań trwale uszkadzających wynajmowany pawilon handlowy. Organizator nie zapewnia
wyposażenia stoiska w stoły i krzesła.
9. Organizatorzy w porze nocnej zapewniają dozór terenu imprezy (patrole nocne), natomiast
zabezpieczenie mienia, Uczestnik – Wystawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i mienie Uczestników – Wystawców.
11. Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny
zakaz parkowania (istnieje możliwość otrzymania przepustki na czas określony). W przypadku
niedostosowania się do czasu określonego w przepustce, Organizator ma prawo do odholowania
pojazdu na koszt właściciela samochodu.
12. Osoby przebywające na terenie imprezy w czasie trwania imprezy obowiązane są zachowywać się w
sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników.
13. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów
wybuchowych.
14. Każdy Uczestnik – Wystawca biorący udział w imprezie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem BŚC 2021 i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
15. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z regulaminu Organizator ma prawo
usunąć Uczestnika – Wystawcę z terenu imprezy i zaprzestać współpracy przy następnych działaniach.

16. Dane osobowe Uczestników – Wystawców będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem
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) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w
Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w BŚC 2021.
17. Klauzula informacyjna:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe
Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez
Dyrektor BOK – MCC
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:
e-mail: sekretariat@bok.boleslawiec.pl
pisemnie: na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do
cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Targach BŚC 2021
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 1 / Wytyczne
WYTYCZNE DO FUNKCJONOWANIA STOISKA HANDLOWEGO BŚC 2021 W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2
Należy pamiętać, że przedstawione wytyczne mogą ulec zmianie w dniu organizacji imprezy, w związku z czym
prosimy uwzględnić aktualne wytyczne na dany dzień. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, a także obowiązujące przepisy prawa.
Obsługa stoiska winna podporządkować się następującym wytycznym:

1. Należy starać się utrzymać dyscyplinę 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi
w kolejce (informowanie klientów swojego stoiska ustnie oraz poprzez znaki graficzne
umieszczone w widocznym miejscu na stoisku - do pobrania na stronie GIS: www.gis.gov.pl
2. Udostępnić, we własnym zakresie, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów oraz
obsługi stoiska handlowego.
3. Zapewnić obsłudze stoiska handlowego osłonę ust i nosa podczas kontaktu z klientem
(maseczka), a także przestrzegać: wytycznych MZ, GIS, zachowania zalecanego dystansu
społecznego.
4. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja terminala płatniczego po zakończonej transakcji
przez klienta.
5. Konieczne jest przestrzeganie aktualnych procedur stosowanych w handlu zgodnych z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Potwierdzam niniejszym, że akceptuję i będę postępował zgodnie z w/w WYTYCZNYMI DO

FUNKCJONOWANIA STOISKA HANDLOWEGO BŚC 2021 W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2

…………….......................................................................
(data i czytelny podpis)
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Regulamin 27. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /tj. imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail/ przez
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora
danych osobowych, w celu realizacji w/w wydarzenia w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz
rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów
w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej
na stronie internetowej i urzędowej stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem portali
społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących do Administratora.
Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.
Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie
danych jest niezbędne do wzięcia udziału w BŚC 2021.

…………….......................................................................
(data i czytelny podpis)

