Zgłoszenie uczestnictwa
w Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”
Osowiec-Twierdza, 5 maja 2019 r.
Nazwa Wystawcy / imię
i nazwisko Wystawcy
telefon
e-mail
Zgłaszane do wystawienia produkty
1. Własny stolik (Organizatorzy zapewniają miejsce) – 40 zł; długość x szerokość (w metrach)
……………….....................
2. Stoisko podstawowe (stolik Organizatorów – bez krzeseł) – 40 zł; długość x szerokość (w metrach)
……………………
3. Własne stoisko z podłączeniem do prądu (1 faza) – 50 zł; długość x szerokość (w metrach)
……………………………...
4. Stoisko (stolik Organizatorów) z podłączeniem do prądu (1 faza) – 50 zł; długość x szerokość
(w metrach) …………....
Zapotrzebowanie na tablice stojące (ile sztuk)

W punktach 1- 4 wypełnij
tylko jedną rubrykę.

Rodzaj twórczości

……………………….

W celu szczegółowych ustaleń dotyczących stoiska prosimy o kontakt z – Jerzy Bachliński 85 738 30 35
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Stoliki oraz tablice zostaną zapewnione według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania zapasów.
2. Godziny wejścia Wystawców na teren Targów w celu rozłożenia stoiska: od godz. 7:00 do 8:30, w dniu
5.05.2019 r. Do godz. 8:45 samochody muszą zostać odprowadzone z powierzchni wystawowej na
wyznaczone parkingi, a każdy stolik musi mieć widoczny numer stoiska.
3. Likwidacja stoiska może rozpocząć się w dniu zakończenia Targów, pomiędzy godzinami 15:00, a 18:00,
po oficjalnym ogłoszeniu zamknięcia Targów przez Organizatora.
4. Targi są szeroką prezentacją sztuki ludowej, wyrobów rzemiosła regionu biebrzańskiego. Osoby, które
nie dotrzymają warunków regulaminu nie zostaną wpuszczone na teren Targów. Dotyczy to w
szczególności towarów i produktów objętych masową produkcją (np. w Chinach).

Data i podpis Wystawcy (czytelny):

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w
Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@biebrza.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”, na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pana/Pani dane osobowe (imię i nazwisko, gmina, wizerunek) zostaną opublikowane na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku
Narodowego (www.biebrza.org.pl) i mogą być przetwarzane w innych mediach,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą bezterminowo,
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może
skutkować wykluczeniem z Targów Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”.

……………………………………………
czytelny podpis

