
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - STOISKA* 

Prosimy o dostarczenie osobiście lub przesłanie na adres e-mail: centrumkultury@bckgw.pl  

wypełnionego i podpisanego skanu karty zgłoszeniowej,  

z nazwą w temacie e-mail „stoisko- BABSKI TARG”  

 

1. Termin:  19.01.2019 r., od 10:00 do 14:00 

2. Nazwa wydarzenia: Babski Targ- czyli wymiana i sprzedaż oraz spotkanie tematyczne. 

3. Miejsce: Filia nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. Reja 9 w Bolszewie 

4. Organizator: Biblioteka i Centrum Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 

5. Osoba do kontaktu: Marta Plińska, tel.: 58 738 66 50 

Olga Maciaszek tel.: 58 738 66 53 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń mija:  15.01.2019 r. godzina 17:00 

7. Dane Wystawcy: 

Imię nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

Tel. …………………………… e-mail: ………………………………………………… 

8. Asortyment dostępny na stoisku podczas wydarzenia: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zgłaszam udział w wydarzeniu pn. „Babski Targ- czyli wymiana i sprzedaż oraz spotkanie 

tematyczne.” w dniu 19.01.2019 r.  

Proszę o przydzielenie powierzchni na terenie fili nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury w 

Bolszewie, 

Dane stoiska: 

   - wymiary stołu/ów: ………………………………….. 

   - dostęp do energii elektrycznej –…………………………………….. 

   - dodatkowe informacje( wieszaki, stojaki, itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………... 

 

UWAGA !!! 

Informujemy, że montaż stoisk może nastąpić (tylko w miejscu wskazanym przez organizatora) dnia 

19.01.2019 r. od godziny 9:00., natomiast demontaż tego samego dnia  po zakończeniu wydarzenia. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach. 

W przypadku stoisk gastronomicznych, właściciele tych firm muszą spełniać wszystkie niezbędne 

wymagania sanitarno-higieniczne. 

 

……………………………………………                                  ……………………………………………… 

                    Data                                                                                    czytelny podpis 



 

 

 

Klauzula informacyjna BCK 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z 

Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK. 

2. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

3. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeżeli nie zostaną podane uniemożliwi to ich wykorzystanie 

w celach informacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia 

w Babskim Targu 

                                                       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,. przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

w celu realizacji Babskiego Targu, w dniach 19.01.2018r., Dane podałem/am dobrowolnie.  

                                                                                                               

…………..……………………..…………. 

             data i   czytelny podpis   

 

 

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojego wizerunku (utrwalonych na fotografiach i nagranych kamerą 

wideo) podczas Babskiego Targu organizowanego przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy 

Wejherowo do celów statutowych BCK oraz promocyjnych (np. zamieszczenia na stronie 

www.bckgw.pl). Dane podałem/am dobrowolnie.  

 

                                                                                                               

…………..……………………..…………..……………… 

data i czytelny podpis  
 


