REGULAMIN DLA HANDLOWCÓW I WYSTAWCÓW IMPREZY
„ŁOWICKIE ŻNIWA”
NA TERENIE
SKANSENU W MAURZYCACH
17 LIPCA 2022
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Przepisy regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia udziału w Imprezie i obowiązują
wszystkich uczestników części wystawienniczo-rozrywkowej imprezy pn. „ŁOWICKIE ŻNIWA”
w Skansenie w Maurzycach, zwanego dalej „Imprezą”.
2. Impreza ma charakter niekomercyjny i organizowana jest w ramach działań promujących
Powiat Łowicki. Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej - zwany dalej Organizatorem.
3. Celem imprezy jest prezentacja dawnego tradycyjnego obrzędu żniwnego w wykonaniu
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Dodatkowo w trakcie imprezy pn.
„ŁOWICKIE ŻNIWA” twórcy ludowi prezentują swoje wyroby na stoiskach, gdzie bogato
prezentowane jest rękodzielnictwo, takie jak: garncarstwo, wikliniarstwo, rzeźba,
wycinankarstwo, papieroplastyka oraz haft ludowy.
4. Na imprezie nie mogą być prowadzone działania o charakterze politycznym czy religijnym.
5. Niniejszy regulamin został sporządzony w celu ustalenia zasad organizacyjnych oraz dla
zwiększenia bezpieczeństwa uczestników Imprezy.
6. Pod pojęciem Uczestnika imprezy wystawienniczej Organizator rozumie wystawców oraz
handlowców.
§2
WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA LUB REZYGNACJI
1. Warunkiem udziału w części wystawienniczej Imprezy jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, dostarczenie go osobiście do Organizatora do 13 lipca 2022 do godziny
16:00, lub pocztą na adres: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary
Rynek 17, 99-400 Łowicz, bądź mailem podpisany skan zgłoszenia na adres
centrum@powiat.lowicz.pl (datą zgłoszenia jest data złożenia formularza w siedzibie
Organizatora).
2. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania handlowca/wystawcy.
3. Opłatę za powierzchnię pod stoisko można dokonać gotówką lub przelewem tylko
w formie przedpłaty na podstawie faktury VAT.
4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Imprezie do dnia 13 lipca 2022 r., bez
ponoszenia konsekwencji finansowych. Rezygnacja powinna być dokonana w formie
pisemnej przesłana pocztą lub mailowo bądź dostarczona osobiście do siedziby Organizatora
5. Wszystkie materiały informacyjne, uzgodnienia i powiadomienia przesyłane są przez
Organizatora wyłącznie na adres mailowy podany w zgłoszeniu uczestnictwa. Organizator
dołoży wszelkich starań aby na bieżąco przekazywać Uczestnikom informacje organizacyjne.
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§3
ZASADY ORGANIZACJI STOISK HANDLOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH
1. Lokalizacja stoiska następuje według kolejności zgłoszenia, wyłącznie w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora
2. Organizator decyduje o ilości, typie i lokalizacji przyznanych stoisk, w oparciu o przesłane
zgłoszenia w miarę możliwości uwzględniając zgłoszone preferencje. Organizator zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od uwzględnienia tych propozycji, gdy ich realizacja będzie
nadmiernie utrudniona lub technicznie niemożliwa.
3. Stoiska powinny być rozstawione w sposób umożliwiający poruszanie się odwiedzających
Skansen w Maurzycach w dniu Imprezy.
4. Stoiska powinny być rozstawione w sposób umożliwiający przejazd służb zabezpieczających
imprezę.
5. Zabroniona jest ekspozycja nośników promocyjnych, tablic informacyjnych o powierzchni
większej niż 2m2. Większe elementy dekoracji stoisk wymagają wcześniejszego zgłoszenia
Organizatorowi i ustawione mogą być wyłącznie za jego zgodą, w miejscach przez niego
wskazanych.
6. Aranżacja i wygląd stoisk leży w gestii Uczestnika. W uzasadnionych przypadkach Organizator
zastrzega sobie możliwość wpływu na zagospodarowanie stoisk Uczestników.
7. Elementy wystroju stoisk nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a pokazy
i występy nie mogą uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się uczestników
i publiczności.
8. Uczestnik może zaprosić na swoje stoisko podwystawców (np. twórców ludowych,
stowarzyszenia, jednostki podległe) znaczących dla procesu budowania tożsamości
regionalnej i działających na jego terenie.
9. Organizator nie wyraża zgody na udostepnienie przez Uczestnika całości powierzchni stoiska
podmiotom komercyjnym.
10. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku w obrębie swojego stoiska.
11. Organizator dopuszcza możliwość aranżacji przestrzeni wokół stoisk przy zachowaniu
następujących zasad:
a) zachowanie odpowiedniej przestrzeni od obiektu tj. min. 1,5 m, znajdującego się po
drugiej stronie umożliwiającej swobodne poruszanie się zwiedzających,
b) zachowanie odpowiedniej wolnej przestrzeni między stoiskami umożliwiającej swobodny
do nich dostęp innym Uczestnikom.
12. Uczestnicy prowadzący na stoiskach dystrybucję żywności, zobowiązani są do :
a) odpowiedniego zabezpieczenia środków spożywczych przed zanieczyszczeniami,
b) przechowywania artykułów łatwo psujących w urządzeniach chłodniczych lub
zamrażających,
c) posiadania odpowiednich dokumentów upoważniających do wprowadzenia produktów
spożywanych do obrotu,
d) posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez
osoby zajmujące się dystrybucją żywności,
e) zapewnienia we własnym zakresie naczyń jednorazowych oraz dodatkowych pojemników
na śmieci (bieżące oczyszczanie).
13. Uczestnicy zobowiązani się do wcześniejszego zgłoszenia planowanej liczy samochodów
chłodni. Samochody chłodnie parkują wyłącznie na terenie swojego stoiska.
14. Uczestnicy podczas użytkowania stoisk przez cały czas trwania Imprezy zobowiązani są
bezwzględnie do przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych
i wewnętrznych zarządzeń organizacyjnych.
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15. Po zakończeniu części wystawienniczej Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest przywrócić
zajmowaną powierzchnię do pierwotnego stanu. Pozostawione po zakończeniu Imprezy
elementy zabudowy, dekoracji lub wyposażenia stoiska uważa się mienie porzucone,
podlegające usunięciu na koszt Uczestnika.
§4
ZASADY WJAZDU I ZAOPTRZENIA
1. Prawo do wjazdu i parkowania w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Imprezy mają
wyłącznie pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie
Imprezy.
3. Przepustka upoważnia do parkowania wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora. Zakazuje się parkowania samochodów chłodni w bezpośrednim sąsiedztwie
stoisk poza miejscem do tego wyznaczonym.
4. Samochody parkujące na terenie Imprezy, poza miejscami do tego wyznaczonymi, zostaną
usunięte przez służby do tego uprawnione, na koszt właściciela pojazdu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje
bezwzględny zakaz parkowania na drogach ewakuacyjnych.
6. Umożliwienie postoju pojazdów poza wyznaczonymi godzinami i miejscami wymaga
indywidualnej zgody Organizatora oraz dotyczy tylko wyjątkowych i uzasadnionych
przypadków. Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
§5
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, BHP I PRZECIWPOŻAROWE
1.

W trakcie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) przekraczania barierek ochronnych wygradzających zaplecze techniczno-socjalne
i urządzenia techniczne,
b) używania otwartego ognia,
c) eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych,
d) samodzielnego podłączania i korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji
elektrycznej,
e) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych,
f) wnoszenia na teren imprezy substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, broni,
materiałów wybuchowych itp.,
g) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść
i wyjść ewakuacyjnych, dróg pożarowych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
h) używania sprzętu pożarniczego do innych celów niż do tego przeznaczone,
i) umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników imprezy
i publiczności,
j) przebywania na terenie imprezy uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu oraz po
zażyciu narkotyków lub innych środków mogących mieć wpływ na ich stan
psychofizyczny,
k) wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających
inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek
innego powodu,
l) prowadzenia agitacji politycznych,
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

m) zasłaniania znaków, usuwania oraz zmieniania miejsc instalacji elementów infrastruktury
drogowej i bezpieczeństwa ruchu.
Uczestnik, który nie dostosuje się do zasad określonych w ust. 1 zobowiązany jest pokrycia
kosztów wszelkich powstałych szkód.
Na stoiskach promocyjnych mogą przebywać wyłącznie osoby dorosłe od 18 roku życia. Dzieci
i młodzież do lat 18 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nieczystości płynnych,
a w szczególności zużytego oleju gastronomicznego na trawniki pod rygorem obciążenia karą
i kosztami usunięcia szkód.
Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia na swoim stoisku dostatecznej ilości
pojemników na śmieci i odpadki oraz ich częstego opróżniania, tak aby nie dopuścić do ich
przepełnienia.
Organizator nie zapewnia zasilania stoisk energią elektryczną z sieci energetycznej.
Uczestnicy Imprezy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie
własnych źródeł energii elektrycznej, tj. agregatów prądotwórczych.
Uczestnicy zobowiązani są do używania wyłącznie sprawnych urządzeń elektrycznych.
W wyjątkowych przypadkach udostępnienia przez Organizatora podłączenia do sieci
elektrycznej, Organizator zastrzega sobie prawo zakazania używania urządzeń
wprowadzających zakłócenia w poborze tej energii.
Przyłącza prądowe do sieci elektrycznej Organizatora mogą wykonywane być wyłącznie przez
upoważnionego przez Organizatora elektryka.
Każdy z Uczestników Imprezy winien bezwzględnie podporządkować się zaleceniom służb
mundurowych, pracowników ochrony oraz Organizatora.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub wypadku w trakcie
trwania Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej
sytuacji punktu pierwszej pomocy oraz Organizatora lub patrol medyczny.
Każdy z Uczestników zobowiązuje się do zachowania środków ostrożności oraz
bezpieczeństwa i nie stwarzania swoją aktywnością bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
i życia osób przebywających na terenie Imprezy.
§6

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYSTAWCÓW I HANDLOWCÓW - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,
c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c) realizacji działań promocyjnych Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
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4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator
pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub
innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania
narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi
kieruje się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej jest obligatoryjne a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia
wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYSTAWCÓW I HANDLOWCÓW DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA WIZERUNKU
1. Organizatorem Imprezy „ŁOWICKIE ŻNIWA” jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz.
2. Uczestnikiem Imprezy jest każdy z wystawców i handlowców (dalej jako „Uczestnik”).
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3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej jego
wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Centrum oraz
podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również
w pochodzących od Centrum lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach,
materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji
drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Centrum w związku z organizacją
Imprezy lub dotyczącą działalności informacyjnej lub promocyjnej Centrum.
5. 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
b) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub
abi@eduodo.pl
c) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu
informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
d) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
na
podstawie
odrębnych
przepisów
prawa,
upoważnieni
pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i
organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych;
e) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
f) Uczestnicy posiadają 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;
g) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku,
gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w
Imprezie;
i) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez
udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody lub ubytki w mieniu Uczestników Imprezy, spowodowane przez osoby trzecie albo
powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego w czasie montażu, demontażu
stoiska i w czasie trwania Imprezy,
b) szkody lub ubytki w mieniu Uczestników Imprezy spowodowane siłą wyższą np. pożarem,
eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub
innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora,
c) Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Imprezy zarówno na
okres trwania Imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk,
d) uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności wystawienniczej do
zabezpieczenia prezentowanych materiałów i przechowywania ich we własnym zakresie,
e) wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom
pomimo wprowadzenia szczegółowych środków ochrony i zabezpieczenia terenu
Imprezy.
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