
 

 

ZARZĄDZENIE nr 41/2018 

Wójta Gminy Gaworzyce 

z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji stoisk na Gaworzycki Jarmark 

Kupiecki produktów tradycyjnych i regionalnych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r., poz. 130), zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny rezerwacji stoisk na Gaworzycki Jarmark Kupiecki 

produktów tradycyjnych i regionalnych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 
do Zarządzenia nr  41/2018  

Wójta Gminy Gaworzyce 
z dnia 9.05.2018 r. 

 

Regulamin rezerwacji stoisk na Gaworzycki Jarmark Kupiecki  

produktów tradycyjnych i regionalnych 

 

§ 1 Definicje 

1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 

a. wydarzeniu – należy przez to rozumieć wydarzenie pn. „Gaworzycki Jarmark 

Kupiecki produktów tradycyjnych i regionalnych” organizowane na terenie parku 

zabytkowego przy Pałacu w Gaworzycach w lipcu (zazwyczaj pierwsza lub druga 

niedziela lipca); 
b. wystawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (artystę, rękodzielnika)  lub 

prawną która uzyskała zgodę na udział w wydarzeniu oraz wniosła opłatę targową.  

 

§ 2 Organizator 

1) Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy w Gaworzycach z siedzibą przy ul. Okrężnej 

85 (od 01.06.2018 r. Dworcowej 95), 59-180 Gaworzyce w ścisłej współpracy z Domem 

Kultury „Jowisz” w Gaworzycach. 

2) Szczegółowych informacji w sprawie rezerwacji stoisk udzielą pracownicy Urzędu Gminy 

Gaworzyce: stanowisko ds. współpracy lokalnej i promocji – tel. 76 8316 285 w. 34. 

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1) Oferowane przez wystawców produkty powinny prezentować rękodzieło, tj. przedmioty 
bądź produkty wykonywane własnoręcznie (np. ozdoby domu, ogrodu, biżuteria, wszelkie 

wyroby artystyczne, ludowe, w tym również produkty spożywcze – miody, sery, oleje, 

itp.).  

2) Regulamin rezerwacji stoisk nie dotyczy w żaden sposób świadczenia usług 

gastronomicznych. 

Zainteresowane podmioty powinny kontaktować się w sposób odrębny  

z Organizatorem wydarzenia. 

3) Zabrania się sprzedaży alkoholu bez uprzedniej zgody administracyjnej uzyskanej  

w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie, której odbywa się wydarzenie. 

4) Wystawcy zobowiązani są do posiadania własnych stoisk wystawienniczych z pełnym 

wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie działalności handlowej. 

5) Wystawcy zobowiązują się do gotowości stoiska na 2 godziny przed oficjalnym 

rozpoczęciem wydarzenia oraz udziału  w pełnowymiarowym czasie trwania wydarzenia 

tj. do godz. 20:00 (w godzinach trwania jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz 

poruszania się samochodami w miejscu wydarzenia).  



 

 

6) Organizator dysponuje ograniczoną ilością przyłączy prądowych – w razie zaistnienia 

absolutnej konieczności skorzystania ze źródła prądu, Wystawca zobowiązany jest  

do posiadania własnych przedłużaczy. 

7) Organizator zapewnia Wystawcom dostęp do sanitariatów z wodą, a na terenie 

wydarzenia zapewniona zostaje odpłatna obsługa gastronomiczna.  

8) Uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe wyłącznie poprzez dostarczenie  

w wymaganym terminie Karty Zgłoszenia zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty w terminie do 7 dni  

od daty dokonania zgłoszenia stoiska w kwotach określonych w Uchwale Nr 

XXXII/253/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie opłaty 

targowej (§ 2 ust. 2) 

Na konto Gminy Gaworzyce: 

Nr: 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 (Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Filia w 

Gaworzycach) 

Tytułem: Rezerwacja stoiska – Gaworzycki Jarmark Kupiecki, Nazwisko 

Zgłaszającego (jak na Karcie Zgłoszenia), 

przy czym, jeśli zgłoszenie było dokonane do 30 czerwca, a wydarzenie odbywa się  

w terminie krótszym niż 7 dni, opłata dokonywana jest na miejscu u inkasenta, któremu 

powierzono pobór opłaty targowej zgodnie z wyżej cytowaną Uchwałą Rady Gminy 

Gaworzyce. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostanie 

anulowana. 

*W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się możliwość zgłoszenia stoiska w dniu 

wydarzenia, do godz. 12:00, po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora oraz pod 

warunkiem dostępnej przestrzeni wystawienniczej. 

9) W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu z przyczyny Wystawcy - Organizator 

informuje, iż nie zwraca środków wniesionych na poczet rezerwacji stoiska.  

 

10)  Obrót artykułami spożywczymi wymaga wypełnienia oświadczenia o wypiekach 

domowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zgłoszenia tego 

faktu do Sanepidu we własnym zakresie. 

 

11)  Wszystkie artykuły spożywcze sprzedawane/degustowane na stoisku muszą być 

porcjowane na tackach jednorazowego użytku i ofoliowane stretchem spożywczym – na 

terenie imprezy obowiązuje absolutny zakaz odręcznej ingerencji (krojenie, porcjowanie) 

w sprzedawane produkty spożywcze. 

 

§ 4 Rezerwacje stoisk 

1) Rezerwacje stoisk odbywają się poprzez zgłoszenie stoisk w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 30 czerwca każdego roku poprzez dostarczenie do Organizatora wypełnionej, 

kompletnej „Karty Zgłoszenia” oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”, 

stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

2) Dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1 należy dostarczyć do siedziby Organizatora,  

tj. Urzędu Gminy Gaworzyce: 

 Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:  



 

 

Urząd Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85 (*do końca maja 2018 r., później ul. 

Dworcowa 95), 59-180 Gaworzyce – z dopiskiem „Zgłoszenie – Jarmark Kupiecki” 

 E-mailem: jarmark@gaworzyce.com.pl  
3) W terminie do 7 dni od daty dokonania zgłoszenia Wystawca zobowiązany jest dokonać 

wpłaty celem rezerwacji stoiska (§ 3, pkt 8). 

4) Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzega sobie 

prawo wyboru Wystawców (powinni spełniać kryteria określone w § 3, pkt 1) oraz 

rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk zgodnie z kolejnością 

dokonywanych kompletnych zgłoszeń (tj. dostarczenie Karty Zgłoszenia i wniesienie 

opłaty rezerwacyjnej). 

W przypadku niespełniania kryteriów określonych w § 3, pkt 1 Organizator zobowiązuje 

się poinformować zgłaszającego o braku możliwości uczestniczenia w imprezie  

w charakterze Wystawcy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia zgłoszenia do siedziby 

Organizatora. 

5) W dniu wydarzenia, po dotarciu na miejsce wydarzenia Wystawca powinien 

zapoznać się z planem rozmieszczenia stoisk, który umieszczony zostanie obok 

fontanny (przy wejściu głównym do Pałacu).  

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji powinien skontaktować się  

z koordynatorem stoisk. 

 

(Kontakt każdorazowo w zakładce „Gaworzycki Jarmark Kupiecki” na stronie 

internetowej www.gaworzyce.com.pl oraz na planszy z rozmieszczeniem stoisk w dniu 

wydarzenia). 

 

§ 5 Dodatkowe informacje 

1) Gaworzycki Jarmark Kupiecki produktów tradycyjnych i regionalnych to wydarzenie 

odbywające się od roku 2013.  Wydarzenie nawiązuje do historii Gaworzyc, które niegdyś 

stanowiły jeden z ważniejszych ośrodków handlu w regionie. 

2) Podczas wydarzenia organizowany jest konkurs o tytuł „Złotego Kramarza” 

Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego. Stoisko, które będzie prezentować się najpiękniej 

(szczegółowe kryteria określa odrębny regulamin) uzyska tytuł oraz nagrodę rzeczową. 

3) Podczas wydarzenia odbywa się również konkurs o tytuł „Szczęśliwych Kupców”. Osoby, 

które zakupią produkty na stoiskach otrzymają specjalny kupon, który weźmie udział  

w losowaniu nagród rzeczowych na scenie głównej. Konkurs jest formą wsparcia dla 

rękodzielników i producentów lokalnych – stanowi zachętę do zrobienia zakupów 

podczas wydarzenia. 

4) Każdorazowo najważniejsze informacje dla wystawców dot. wydarzenia będą dostępne 

na stronie internetowej organizatora – tj. www.gaworzyce.com.pl w zakładce „Gaworzycki 

Jarmark Kupiecki”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaworzyce.com.pl/


 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu rezerwacji stoisk  
na Gaworzycki Jarmark Kupiecki  

produktów tradycyjnych i regionalnych 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
NA GAWORZYCKI JARMARK KUPIECKI  

PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH 
 

Dane kontaktowe 
 

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Adres korespondencyjny  

 
Opis stoiska 

 

Asortyment stoiska / Prezentowane towary 

 
 
 
 
 
 

Opis stoiska – z czego jest wykonane  

Wymiary stoiska (szerokos c  x długos c ) w mb  

 
Oświadczenie Wystawcy 

 
 

Os wiadczam, z e zapoznałem się z Zarządzeniem Wo jta Gminy Gaworzyce nr 41/2018 z dnia … 
maja 2018 r. ws. Wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji stoisk na Gaworzycki Jarmark Kupiecki 
produkto w tradycyjnych i regionalnych. Deklaruję, z e stoisko będzie przygotowane estetycznie  
i zgodnie z zasadami bezpieczen stwa dla uczestniko w. Dokonam wszelkich staran  aby zapewnic  

odpowiednie nakrycia i elementy dekoracyjne. 
 
 

…………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis Zgłaszającego 

 
 
 

Do Karty Zgłoszenia należy dostarczyć obowiązkową Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 
nr 2) oraz w terminie 7 dni od daty zgłoszenia dokonać wpłaty na konto wskazane w Regulaminie. 



 

 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu rezerwacji stoisk  
na Gaworzycki Jarmark Kupiecki  

produktów tradycyjnych i regionalnych 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA WYSTAWCÓW BIORĄCYCH 
UDZIAŁ W WYDARZENIU PN. „GAWORZYCKI JARMARK KUPIECKI 

PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH” 
 

Informacja:  
 

 Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Gaworzycach, ul. Okręz na 85, 59-
180 Gaworzyce (od. 01.06.2018 r. ul. Dworcowa 95). 

 Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizowania wydarzenia i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom, niz  upowaz nione na podstawie przepiso w prawa. 

 Podanie poniz szych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 
w Jarmarku.  

 Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych.  
 
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459) w zw. 
z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 
poz. 922) os wiadczam, z e:  

 

  wyraz am zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych, kto re zostały wskazane  
w niniejszym os wiadczeniu : imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, adres e-mail, w 
celach związanych z organizacją Jarmarku */**  
 

  akceptuję, iz  podanie danych  jest dobrowolne, jednakz e odmowa ich podania jest 
ro wnoznaczna z brakiem moz liwos ci udziału  w Jarmarku*/** 
 

  wyraz am zgodę na nieodpłatne utrwalanie i upublicznianie mojego wizerunku, utrwalonego 
na zdjęciach wykonanych w czasie Jarmarku do celo w związanych z promocją  na stronie 

internetowej www.gaworzyce.com.pl oraz w mediach społecznos ciowych (Facebook, 
Instagram).  
Os wiadczam, z e zdjęcia te nie naruszają moich do br osobistych. Zdjęcia zostaną wykorzystane 
wyłącznie do promocji Jarmarku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i 
prawie pokrewnym ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z po z n. zm.)**  

…………………………………………………………………………  
imię i nazwisko Uczestnika*  

…………………………………………………………………………  
telefon kontaktowy*  

…………………………………………………………………………  
adres e-mail*  
 

………………………………………………………………………………………….……  
Data i podpis *  

* Pola wymagane  
** W przypadku akceptacji zaznaczyć za pomocą X  


