
REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W IMPREZIE PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ BIBLIOTEKĘ I 

CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Warunkiem udziału w imprezie jest potwierdzenie uczestnictwa na przesłanej przez organizatora 

Karcie zgłoszenia i potwierdzenie przez organizatora możliwości wystawienia się na imprezie 

plenerowej  

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wszelkich wymaganych dokumentów uprawniających do 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

innych dokumentów określających status uczestnika. 

3. Organizator ma prawo do odstąpienia od zgody na udział w imprezie przez uczestnika bez prawa do 

odszkodowania - jeżeli uczestnik naruszy warunki określone w regulaminie. 

4. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo 

decydowania o rodzaju i miejscu lokalizacji stoisk handlowych oraz doborze oferty handlowej. 

5. Pierwszeństwo w przyznawaniu stoisk organizatora maja twórcy prezentujący rękodzieło ludowe. 

6. Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad będą usuwani z bazy danych osób uczestniczących w 

imprezach organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, bez możliwości 

udziału w kolejnych przedsięwzięciach. 

 

II. OPŁATY 

1. Za uczestnictwo w imprezie organizator pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym zarządzeniem 

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. W przypadku przekroczenia określonego 

w karcie zgłoszeniowej metrażu stoiska, organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej opłaty. 

2. Organizator w trakcie imprezy dokona pomiaru, mocy pobieranej przez stoisko, energii elektrycznej. 

W przypadku poboru energii o wyższej mocy niż zadeklarowana w „karcie uczestnictwa w imprezie” 

organizator obciąży podmiot korzystający ze stoiska karą umowną w wysokości 200 zł.- na podstawie 

wystawionej noty księgowej. 

3. Opłaty pobierane są na miejsca w dniu organizowanej imprezy plenerowej. 

4. Nie ma możliwości uiszczania opłaty za stoisko po imprezie. 

5. Ustala się nowe stawki za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na 

imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo: 

6. za wynajem terenu bez energii elektrycznej  

–  za stoisko do 5 m2  - 50 zł netto 

–  za stoisko od 5 do 10 m2  - 100 zł netto 

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 150 zł netto  

7. za wynajem terenu z energią elektryczną do 1 Kw 

–  za stoisko do 10 m2  - 100 zł netto  

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 200 zł netto  

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 250 zł netto  

8. za wynajem terenu z energią elektryczną pow. 1 Kw 

–  za stoisko do 10 m2  - 150 zł netto  

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 250 zł netto  

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 300 zł netto  

 

III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 



1. Organizator stawia do dyspozycji uczestnika powierzchnię handlową- zgodnie ze wskazaniami 

określonymi w karcie zgłoszenia.  

2. Stoiska własne uczestników wymagają akceptacji organizatora (wyposażenie, wystrój, itp.) 

3. Nie jest dopuszczalne samowolna zmiana wyznaczonego miejsca i sposobu zagospodarowania 

stoiska. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do zagospodarowania stoiska najpóźniej na ½ godziny przed 

rozpoczęciem imprezy. 

5. Nie jest dopuszczalna sprzedaż towarów nie posiadających stosownych atestów oraz naruszających 

dobre obyczaje. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania swojego stoiska i terenu bezpośrednio przylegającego do 

niego w należytym porządku i czystości, w tym do zabrania po sobie wszystkich śmieci i kartonów. 

7. Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska pod warunkiem, że 

nie zakłóca to przebiegu imprezy. 

8. Uczestnik ma prawo wjazdu samochodem na teren imprezy plenerowej w celu wykonania montażu 

oraz rozmontowania stoiska. Po dokonaniu montażu stoiska samochód uczestnika zostaje 

przeniesiony w miejsce wyznaczone przez organizatora za wyjątkiem samochodów niezbędnych do 

prowadzenia działalności spożywczej i gastronomicznej, związanej z bezpośrednią konsumpcją 

produktów handlowych podczas trwania imprezy  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towarów przed, po i w 

trakcie imprezy. 

10. Uczestnika imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używanie otwartego ognia na 

całym terenie imprezy plenerowej - poza wyznaczonymi miejscami, a także całkowity zakaz 

przechowywania i używania przedmiotów i materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

11. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do podporządkowania się do poleceń służby porządkowej 

organizatora oraz poleceń Policji, Straży Pożarnej. 

12. W przypadku odwołania imprezy z powodu działania siły wyższej niezależnej od Organizatora w 

postaci m.in. niekorzystnego działania sił atmosferycznych, konfliktów zbrojnych, ataków 

terrorystycznych, klęsk żywiołowych, opłaty za udział w imprezie uiszczone Organizatorowi nie 

podlegają zwrotowi na co Uczestnik wyraża zgodę wraz z dokonaniem opłaty. Organizator nie 

odpowiada za skutki działania siły wyższej, które zakłóciły przebieg imprezy. 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Wicka, iod@bckgw.pl, 516-378-705. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 

planowania biznesowego). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 
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