
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GDK nr 8/2023  

z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

 przeprowadzenia Jarmarku Wielkanocnego 

 REGULAMIN 

 

„Jarmarku Wielkanocnego” odbywającego się podczas 64. Konkursu Lipnickich 
Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 

- Lipnica Murowana, 2 kwietnia 2023 roku. 

§1. 

Jarmark Wielkanocny w Lipnicy Murowanej, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą towarzyszącą 

64. Konkursowi Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. 

Organizatorem Jarmarku jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.  

 

§2. 

Jarmark rozpoczyna się od godziny 7.30 w dniu 2 kwietnia 2023 roku w Lipnicy Murowanej    

na płycie rynku i przyległych do niego uliczkach. Wystawca zobowiązany jest przygotować swoje 

stoisko do godziny 7.00. 

§3. 

1. Osoby, firmy lub instytucje zainteresowane wzięciem udziału w Jarmarku zobowiązane są 

dostarczyć podanie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej 

www.kulturalipnica.pl w zakładce KONKURS LIPNICKICH PALM do Gminnego Domu 

Kultury w Lipnicy Murowanej najpóźniej do dnia 24 marca 2023 roku (liczy się data 

wpływu podania do Organizatora), osobiście, listownie na adres Gminny Dom Kultury        

w Lipnicy Murowanej 32-724 Lipnica Murowana 74, bądź na adres                                      

e-mail: palmystoiska@wp.pl. 

2. O możliwości wystawienia danego stoiska i miejscu jego usytuowania decyduje Organizator 

Jarmarku. 

3. Jeden wystawca może przygotować na lipnickim rynku tylko jedno stoisko.  

4. Złożenie podania nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku. 

5. Po weryfikacji podań udział w Jarmarku zostanie potwierdzony przez Organizatora 

telefonicznie lub mailowo, nie później niż do dnia 27.03.2023 r. 

6. Opłaty za powierzchnię pod zajmowane stoiska (powierzchnia handlowa + zaplecze) 

wynoszą: 

• na płycie rynku – 70 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy 

• w przyległych uliczkach – 50 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy 

• stoiska gastronomiczne – 70 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy 

7. Opłatę za zajmowaną ilość metrów (zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym            

w Regulaminie §3 ust. 6), należy wpłacić dopiero po otrzymaniu takiej informacji od 

Organizatora (nie wpłacać wcześniej!), na konto bankowe Gminnego Domu Kultury        

w Lipnicy Murowanej nr 12 8589 0006 0230 0000 1964 0001. Wpłaty dokonane 

wcześniej, bez uzgodnienia z Organizatorem, nie będą zwracane w razie odwołania 

Jarmarku. 

8. Nie zastosowanie się do wykupionego metrażu pod stoisko (zajęcie większej powierzchni 

niż zadeklarowana w podaniu i opłacona), eliminuje uczestnika z udziału w jarmarku           

w przyszłym roku.  

9. Na płycie lipnickiego rynku prezentowane będą ekspozycje wyłącznie z rękodziełem 

artystycznym i potrawy regionalne, natomiast pozostały asortyment (balony, kramy 

odpustowe, gofry, cukierki itp.) w uliczkach przylegających do lipnickiego rynku. 

http://www.kulturalipnica.pl/


 

§4. 

Wystawca jest zobligowany do: 

1. przygotowania stoiska w regionalnym stylu (dotyczy stoisk umiejscowionych na płycie 

lipnickiego rynku), z użyciem tradycyjnych dekoracji oraz ewentualnego zadaszenia            

w formie drewnianej lub w kolorze ciemny brąz – namiot. 

2. utrzymania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie trwania Jarmarku  

i uprzątnięcia stoiska po jego zakończeniu, 

3. organizacji stoiska we własnym zakresie: stolik, regały, półki i inne elementy niezbędne do 

ekspozycji asortymentu, ewentualnie zadaszenie, 

4. posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, 

5. zabezpieczenia prądu na stoisku we własnym zakresie (jeśli jest taka potrzeba). 

 

§5. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za : 

1. towar przeznaczony do sprzedaży na stoisku, 

2. uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

Jarmarku, 

3. szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, 

eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami 

losowymi. 

 

§6. 

Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem 

czasu przeznaczonego na wyładunek towaru (w godz. 5.00 – 7.00). Wszystkie samochody 

uczestników Jarmarku muszą zostać bezwzględnie usunięte z płyty rynku w dniu Jarmarku 

do godziny 7.00. 

 

§7. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej,     

32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74, tel. tel. (14) 68 52 108, kulturalipnica@wp.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja 

Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z : 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dane w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie 

udzielonej zgody. 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków  

ciążących na Administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym 

podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin. 

c.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i uczestnika wydarzenia, 

takich jak usprawnienie kontaktu z uczestnikiem wydarzenia za pośrednictwem kontaktu 

telefonicznego czy ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń 

cywilnoprawnych. 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy świadczący 



usługi dla Administratora, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, serwis 

YouTube oraz serwis Facebook. Państwa dane kontaktowe mogą być udostępnione innym 

podmiotom, zainteresowanym współpracą z Państwem na podstawie udzielonej przez Państwa 

zgody. 

5) Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego: 

a. W związku z transferem danych do serwisu Facebook należącego do firmy Meta Platforms 

Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, , Ireland 

(publikacja wizerunku  po wcześniejszym wyrażeniu zgody, na Facebooku/Instagramie) 

informujemy, że spółka przetwarza dane osobowe na podstawie standardowych klauzul 

umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

b. W związku z transferem do serwisu YouTube - Google Ireland Limited z siedzibą pod 

adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (publikacja wizerunku i dźwięku 

po wcześniejszym wyrażeniu zgody ), informujemy, że spółka przetwarza dane osobowe na 

podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

6) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat z uwagi na brzmienie art.74 ust. 2 

ustawy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120). 

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9) W przypadku, w którym przetwarzanie danych  osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art.  

6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w „Jarmarku 

Wielkanocnym”, nie podanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie podania. 

Przekazanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne. 

 

§8. 

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz poleceń Organizatora Jarmarku. 

2. Potwierdzeniem przyjęcia regulaminu jest podpis złożony na podaniu.  

3. Nie dokonanie wpłaty o której mowa w §3. ust. 6, 7, eliminuje zainteresowanego            

z udziału w Jarmarku. 

4. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

§9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową uczestnictwa  

w jarmarku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  
 

§10. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, warunków realizacji Jarmarku lub 

jego odwołania w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią 

lub jeżeli nastąpi taka konieczność. Organizator ma prawo ostatecznej interpretacji 

powyższego Regulaminu. 

 


