Regulamin
„Kiermaszu Wielkanocnego – Włoszczowa 2022”
1. Organizatorem Kiermaszu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej
przy współudziale Domu Kultury we Włoszczowie, Lokalnej Grupy Działania „Region
Włoszczowski”, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca SzczekocińskoWłoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” we Włoszczowie.
2. Celem Kiermaszu jest aktywizacja i zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń,
przedsiębiorców i indywidualnych wytwórców w prezentację produktów związanych z
tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych.
3. Zadanie kiermaszu: Pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów regionalnych i narodowych
związanych z Wielkanocą w formie rękodzieła, kartek świątecznych, wypieków i in.
4. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, stowarzyszenia, fundacje,
przedsiębiorcy, rady sołeckie, grupy nieformalne i szkoły z terenu Powiatu Włoszczowskiego i
obszaru działania LGD „Region Włoszczowski”, a także Hufca ZHP SzczekocińskoWłoszczowskiego.
5. Miejsce i termin kiermaszu:
Dom Kultury we Włoszczowie
w dniu 09.04.2022 r. w godz. 10.00 – 16.00
6. Zasady udziału:
- w Kiermaszu mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które tworzą przedmioty i produkty
wymienione w punkcie 4.
- każdy podmiot zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia
z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 31.03.2022 r. do biura LGD:
Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
-

wzór karty zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: www.lgd-region-wloszczowa.pl
organizatorzy Kiermaszu pobierają od zgłaszającego wpisowe w wysokości – 35,00 zł, które
należy wpłacić na konto:
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej
Nr konta: 51 8525 0002 0000 0010 8201 0001

-

wysokość opłaty wpisowej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosi 100
zł.
o udziale w Kiermaszu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość jest ograniczona.
o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani w momencie dokonania zgłoszenia.
organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają miejsce wystawiennicze o powierzchni 3 x 3 m
oraz za dodatkową odpłatnością w wysokości 50 zł – dostęp do prądu.

-

7. Przebieg Kiermaszu:
10:00
Powitanie i prezentacja wystawców.
10:00 – 16:00
Wystawcy prezentują swoje wyroby.
8. Atrakcje towarzyszące kiermaszowi:
11:00 – 15:00:
• otwarte warsztaty zdobienia jajek,

•
•

otwarte warsztaty robienia palm wielkanocnych
bajki dla dzieci w Kinie Muza

9. Informacje dodatkowe dotyczące Kiermaszu można uzyskać:
- Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” i Biuro Hufca ZHP SzczekocińskoWłoszczowskiego, Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23
- Dom Kultury, Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19.
10. Klauzula informacyjna.
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi
Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie, tel. 515 710 974 (Prezes Zarządu);
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania LOT Ziemi Włoszczowskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
Roman Kaczmarek, tel. 515 710 974, email: romankaczmarek@poczta.fm
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a
RODO w celu organizacji i przeprowadzenia „Kiermaszu Wielkanocnego – Włoszczowa 2022”;

4. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia
udziału w w/wym. Kiermaszu;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane ani
przekazywane do państwa trzeciego.
II.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Region
Włoszczowski” z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23, tel. 41 394 14 05;

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
Arkadiusz Zarębski, numer telefonu 786 816 337.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a
RODO w celu organizacji i przeprowadzenia „Kiermaszu Wielkanocnego – Włoszczowa 2022”;

4. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

6. ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia
udziału w w/wym. Kiermaszu;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane ani
przekazywane do państwa trzeciego.

Zapraszamy!
Organizatorzy.

