
_____________________________ 
                                                                                                                               (miejscowość i data) 

Dane wnioskodawcy 
(imię i nazwisko/ nazwa firmy 1)) 

 
_____________________________ 
 
Adres: _______________________ 
 
_____ _______________________ 

 
 

GMINNY DOM KULTURY  
W LIPNICY MUROWANEJ 
 

 
P o d a n i e 

 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie miejsca pod stoisko wystawienniczo-handlowe w dniu 
2 kwietnia 2023 r. w ramach „Jarmarku Wielkanocnego” podczas 64. Konkursu Lipnickich 
Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej. 

 
 

Powierzchnia stoiska: __________________________________ metrów kwadratowych (m2)  
 

Asortyment: ________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Nr telefonu: _________________________________________________________________ 
 
 
Proszę o potwierdzenie dokonania wpłaty w formie: (właściwe podkreślić)                          TAK         NIE 
  

• Faktura vat (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/firmy)  
  

• paragon fiskalny (osoby fizyczne) 
 

Dane do Faktury (w razie potrzeby): ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Zgłoszenie stoiska wystawienniczo-handlowego jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu „Jarmarku Wielkanocnego”. 

 
 

______________________________ 
                                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

  

 



OŚWIADCZENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH KONTAKTOWYCH 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu: 

………………………………….. przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w  celu przekazania innym osobom 

lub organizacjom zainteresowanym posiadanym przeze mnie asortymentem w ramach udziału  

w Jarmarku Wielkanocnym. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody oraz o możliwości 

wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione 

uczestnictwo w wydarzeniu. 

 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                                      Data i czytelny podpis 

 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

JARMARKU WIELKANOCNEGO 
 

Ja niżej podpisany(-a) ________________________________________________________,  

zamieszkały(-a), ______________________________________________________________,      

reprezentujący Firmę ________________________________________________________________, 

oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w JARMARKU WIELKANOCNYM, organizowanym w dniu 

2.04.2023 roku, w ramach 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa 

Piotrowskiego: 

1. Biorę udział w w/w imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, 

2. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie 

i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy. 

3. Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić 

żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej i/lub sądowej za szkody jak również 

ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami  

w czasie trwania w/w imprezy, szczególnie wobec Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej. 

4. Akceptuję, iż Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej nie ponosi odpowiedzialności za moje 

działania i zaniechania. 

5. Zapoznałem/łam się z zawartą w regulaminie informacją o przetwarzaniu danych osobowych                 
i jest ona dla mnie w pełni zrozumiała, 

6. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia.  

 

 

____________________________     ______________________________________ 

             Miejscowość i data                pieczęć firmy/Wystawcy czytelny podpis 



OŚWIADCZENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.), zgadzam się na rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego w formie zdjęć i nagrań wykonanych podczas Jarmarku Wielkanocnego i 64. Konkursie 

Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, w celu prowadzenia działań                

o charakterze promocyjnym na rzecz Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej w szczególności 

poprzez opublikowanie wizerunku: 

− na stronie internetowej http://www.kulturalipnica.pl/ 

− na stronie internetowej https://www.lipnicamurowana.pl/ 

− na Facebooku pod nazwą GDK Lipnica Murowana 

− na Facebook pod nazwą Gmina Lipnica Murowana  

− w innych środkach masowego przekazu. 

 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu oraz że zostałem/am 

poinformowany/na o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej 

zgody nie jest uzależnione uczestnictwo w wydarzeniu. 

 

 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                                              Data i czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 


