
   Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * OBOWIĄZKOWE

Firma/osoba fizyczna : ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy:................................................................................................................................

Asortyment na stoisku................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Namiot:        posiadamy własny             wynajmujemy od SCK 

Powierzchnia handlowa: ............x............... (szerokość    x    głębokość)

Podłączenie do prądu:       Tak        Nie
podłączenie siłowe (posiłki na ciepło): zapotrzebowanie w kW.........................

 Dane do faktury: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

❑ Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieradzkie Centrum Kultury w celu w celu wykonania 
obowiązków związanych z Jarmarkiem Adwentowym. 

❑ Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku  przez Sieradzkie Centrum Kultury  
w celu publikacji na stronie internetowej Sieradzkiego Centrum Kultury. 

…………………………………………… 
(podpis wyrażającego zgodę) 
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Wypełnione karty zgłoszeń nalezy wysłać na zgloszenia@scksieradz.pl lub dostarczyć do SCK.

Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją postanowień REGULAMINU!

Proszę wypełniać CZYTELNIE, najlepiej drukowanymi literami



POSTANOWIENIA 

:          

Miejsce handlowe 3x3m opłata 100 zł 

W treści przelewu nalezy wpisać:

Osoba fizyczna: Imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Firma: informację do faktury - nazwa firmy, adres, NIP. 

Namiot wynajęty od SCK 3x3m opłata 250 zł 

W treści przelewu nalezy wpisać:

Osoba fizyczna: Imię i nazwisko, adres zamieszkania. 

Firma: informację do faktury - nazwa firmy, adres, NIP. 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
ORGANIZATOR -  Urząd Miasta Sieradza, Sieradzkie Centrum Kultury

TERMIN I MIEJSCE -  11 grudnia 2022 r.   Rynek    godz. 12:00 - 17:00 

Sieradzki 
Jarmark 
AdwentowyXV

SIERADZKIE  CENTRUM  KULTURY

SIERADZ

11 grudnia 2022

- Uczestnicy JARMARKU są zobowiązani do prowadzenia działalności handlowej lub handlowo-

gastronomicznej w godz. 12:00 - 17:00.

-  Ustawienie i zaopatrzenie stoisk możliwe jest wyłącznie w godzinach 9:00 - 11:30.

- Uczestnicy  mogą zagospodarować  na potrzeby handlu wyłącznie wcześniej zgłoszone 

i zarezerwowane miejsce.

- O lokalizacji stoisk decyduje organizator.

- Wyposażenie stoisk należy do uczestników JARMARKU, dotyczy to również stołów.

- Uczestnicy JARMARKU zobowiązani są do utrzymywania porządku na stoiskach.

- Uczestników JARMARKU obowiązuje całkowity zakaz używania elektrycznych urządzeń 

grzewczych, takich jak grzejniki, farelki, ekspresy do kawy, czajniki. Niezastosowanie się do zakazu 

może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w JARMARKU.

Nie dotyczy stanowisk serwujących potrawy na ciepło - w takim wypadku należy w karcie zgłoszenia 

określić zapotrzebowanie na prąd w kW.

- Po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora o udziale w Jarmarku należy dokonać płatności/ 

przelewu na nr. konta  47 1020 4564 0000 5102 0041 6883 PKO BP S.A. Sieradzkie Centrum 

Kultury, ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz w tytule wpisując JARMARK oraz nazwę firmy bądź 

imię i nazwisko wpisane w kartę zgłoszenia, w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku innych wymiarów namiotów lub miejsc handlowych opłata ustalana jest 

indywidualnie. 

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, organizator nie zwraca poniesionej opłaty. 



DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sieradzkie Centrum Kultury (SCK) z siedzibą 

w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19, 98-200 Sieradz. 

2. W SCK wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: inspektorod@scksieradz.pl lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1

3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Przeglądem 

na podstawie zgody Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO1)

4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku 

zakończenia bieżącej Jarmarku.

7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw 

do tego, abyśmy przetwarzali jego dane.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli Uczestnik uważa, 

że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

Uczestnika przed jej wycofaniem.

10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Jarmarku.
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