
 
 

III KASZTELAŃSKI FESTIWAL SMAKÓW W SIERPCU 

10-12 SIERPNIA 2018 R. 

Z G Ł O S Z E N I E najmu terenu na działalność wystawienniczo- handlową 
 

1. -  termin zgłoszenia od 02.07.2018 r do 31.07.2018 r. 
 

a) Dane do umowy i wystawienia faktury VAT  
(prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami lub komputerowo) 

 
 

Nazwa firmy.............................................................................................................................................;  

NIP ............................. Adres: ulica .......................................................................................................... 

miejscowość ..............................................................; kod .................................; 

 poczta .................................  

b) Dodatkowe informacje:  tel. ...............................................................;  

fax ..................................................;  e-mail: .............................................................................;  

www ............................................................. 

DZIAŁALNOŚĆ-(gastronomia-jeśli tak to zakres, handel-jeśli tak to grupy towarowe,  

tylko promocja-charakter)  
 

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

 

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

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

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

Osoba upoważniona do kontaktów z organizatorem i podpisania umowy:  

............................................................................................... tel. .............................................................. 

c) ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ  POD STOISKO* [moduł - 4 m długość i 4 m głębokość, w 

przypadku samochodu typu food truck moduł- 6m długość i 4m głębokość-proszę podać w 

polu „działalność”]:  

□  jeden moduł  □  dwa moduły  

□  trzy moduły  □  powyżej - powierzchnia .........................   
 



 

d) WYSTAWCA BĘDZIE KORZYSTAŁ Z  PRĄDU? * 

□ NIE           □ TAK - proszę zaznaczyć system:  □ –system jednofazowy  □ –system trójfazowy 

*  prosimy zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

 

 

 

2.INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizator imprezy udostępnia Najemcom powierzchnię wystawową, tj. grunt pod namiot 

lub stoisko wystawiennicze, w celu prezentacji swojej oferty i prowadzenia działań 

promocyjnych oraz sprzedaży produktów. Organizator nie zapewnia namiotów 

wystawienniczych. 

2. Każde stanowisko, w którym został zadeklarowany pobór prądu elektrycznego zostanie 

przygotowane poprzez doprowadzenie indywidualnego przyłącza elektrycznego w 

odległości maksimum 15 m od stanowiska. W zakresie Najemcy leży zabezpieczenie 

doprowadzenia energii elektrycznej od punktu przyłącza do stanowiska po spełnieniu 

warunków bezpieczeństwa. Maksymalna obciążalność prądowa każdego przyłącza to 10 

A, w przypadku przyłącza jednofazowego oraz 3 x10 A w przypadku złącza trójfazowego. 

Gdy zapotrzebowanie Najemcy będzie przekraczać oferowaną przez Organizatora 

wartość możliwe jest indywidualne zwiększenie limitu obciążalności złącza. Wiąże się to z 

dodatkową opłatą i jest wykonalne tylko wtedy, kiedy parametry złącza dopuszczają taką 

możliwość. Po przekroczeniu maksymalnego obciążenia prądowego nastąpi odłączenie 

zasilania. Organizator nie gwarantuje natychmiastowego przywrócenia dopływu energii. W 

przypadku wielokrotnego zadziałania zabezpieczenia nadprądowego związanego z 

przekroczonym poborem prądu elektrycznego Organizator może trwale wyłączyć jego 

dopływ. Organizator dopuszcza możliwość stosowania generatorów prądu pod warunkiem, 

że nie będą one uciążliwe dla odwiedzających i okolicznych mieszkańców pod względem 

wytwarzanego hałasu (spełnione normy głośności). 

3. Grunt na stanowisko zostanie udostępniony na terenie trawiastym w pobliżu wejścia 

głównego na teren imprezy przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego w Sierpcu.  

4. Rozmieszczenie i przydział stoisk należy do Organizatora i jest decyzją ostateczną. 

Organizator nie przewiduje wyłączności dla żadnego Najemcy na jakąkolwiek usługę i 

handel towarami. 

5. W przypadku prowadzenia handlu grupami towarowymi nieujętymi w zgłoszeniu bądź 

prowadzenia działalności gastronomicznej nieujętej w zgłoszeniu Organizator ma prawo 

zakazać dalszej działalności Najemcy na terenie imprezy i nakazać opuszczenie 

stanowiska bez zwrotu opłaty.  

6. Cennik udostępnienia terenu stanowi integralną część zgłoszenia. 

7. Dozór wynajmowanych stanowisk w czasie trwania festiwalu i w porze nocnej leży w 

zakresie Wynajmującego. 

8. Parking dla samochodu Wynajmującego możliwy jest wyłącznie w zakresie przydzielonej 

powierzchni stanowiska. W przypadku przekroczenia powierzchni stanowiska samochód 

musi zostać zaparkowany na wskazanym przez Organizatora miejscu parkingowym w 

pobliżu stanowisk wystawowych. 

9. Działalność promocyjną i handlową można prowadzić w dniach i godzinach: 

 10 sierpnia 2018 r. w godz. 18:00.-24:00 

 11 sierpnia 2018 r. w godz. 12:00. – 01:00 

 12 sierpnia 2018 r. w godz. 12:00 -01:00 

10. Powierzchnię pod stoisko można objąć również w dniu 09.08.2018 r (czwartek)  

od godz. 14:00 do godz. 18:00. Po przyjeździe na teren imprezy należy zgłosić swoją 

obecność u Organizatora, który wskazuje powierzchnię pod stoisko. 



11. Zarezerwowane stanowisko można objąć później niż w dniu 10 sierpnia 2018 r. jednak 

wymaga to zgłoszenia Organizatorowi najpóźniej do 09.08.2018 r. Nie zmienia to wysokości 

opłaty za stanowisko. 

12. Każde ze stanowisk posiada indywidualny numer i oznaczoną powierzchnię. Numer 

stanowiska zostanie wpisany do każdej umowy najmu powierzchni. Najemca może objąć 

tylko wyznaczoną powierzchnię przydzielonego mu w umowie stanowiska. 

13. Ilość stanowisk jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się 

większej ilości wystawców niż dostępnych stanowisk tworzona jest lista rezerwowa, według 

której w kolejności zgłoszeń zostaną przydzielone zwolnione stanowiska. 

14. W przypadku rezygnacji z zamówionej powierzchni do dnia 03.08.2018 r. możliwy jest zwrot 

opłaty po bezpośrednim kontakcie wystawcy z Organizatorem i pisemnej rezygnacji. 

15. Warunkiem udziału w imprezie jest podpisanie z Organizatorem, tj. Centrum Kultury i Sztuki w 

Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc, umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

03.08.2018 r. i po podpisaniu umowy uiszczenie opłaty za stanowisko do dnia 7.08.2018r. Po 

otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi Najemcy fakturę. Każdy Najemca zostanie 

poinformowany indywidualnie o terminie podpisania umowy drogą mailową lub 

telefoniczną.  

16. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności najemcy na imprezie lub 

rezygnacji po dniu 03.08.2018 r. 

17. Wniesione kwoty za udział Najemcy w imprezie zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów 

organizacyjnych imprezy. 

18. Najemcy przyjmują do wiadomości, że ich obecność na miejscu imprezy jest jednoznaczna  

z udzieleniem ich zgody na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w 

związku z odbywającą się imprezą i konkursami oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem 

przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatorów z tego tytułu. 

19. Najemcy oświadczają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych będącą integralną częścią dokumentu. 

20. Każda strona zgłoszenia powinna być opatrzona parafą a ostatnia podpisana przez 

Najemcę. 

21. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą mailową!! 

Czytelnie wypełnione i podpisane zgłoszenia prosimy po zeskanowaniu wszystkich stron w 

formacie .pdf lub .jpg przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

festiwal.smakow@ckisz.sierpc.pl   w tytule maila proszę podać: „III Kasztelański 

Festiwal Smaków w Sierpcu” 

Zgłoszenia przyjmowanie są od dnia 2 lipca 2018 r od godziny: 00:00 do dnia 31 lipca 2018 

r. do godziny 23:59. Wszystkie zgłoszenia wysłane przed wymienioną datą i godziną oraz po 

wyznaczonym terminie nadsyłania zgłoszeń będą traktowane jako nieważne. 

Na podany w zgłoszeniu adres mailowy po przydzieleniu terenu zostaną wysłane Najemcy 

informacje dotyczące potwierdzenia odbioru zgłoszenia, sposobu opłaty oraz podpisania 

umowy. 

Przy większej ilości zgłoszeń od przygotowanych stanowisk do przydzielenia stanowiska 

Najemcy decyduje data i czas wysłania maila. 

 

mailto:festiwal.smakow@ckisz.sierpc.pl


 

 

 

C E N N I K 

 

III Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu 10 - 12 sierpnia 2018 r. 

       

WYSTAWCA, HANDEL 

22. Oferujemy MODUŁ*, na którym można prowadzić działalność promocyjną i gospodarczą  

przez wszystkie dni imprezy, w godzinach określonych w pkt. 9, za cenę:  

 jeden moduł – 400,00 zł +23% VAT     

 dwa moduły - 700,00 zł +23% VAT 

 trzy moduły - 1 000,00 zł +23% VAT    

 powyżej - powierzchnia i cena do uzgodnienia z Organizatorem. 

 cena dotyczy trzech dni, nie ma możliwości podziału opłaty na poszczególne dni. 

  

23. Koszt dodatkowego zwiększenia obciążalności złącza elektrycznego: 100 zł za każde 

dodatkowe 10A na fazę (możliwe tylko w przypadku spełnienia możliwości technicznych 

przyłącza-po uzgodnieniu z Organizatorem) 

24. Organizator imprezy wyznaczy dodatkowe miejsce pod „Jarmark rękodzieła”, które będzie 

udostępniał twórcom rękodzieła. Opłata za udostępnione miejsce wynosi  

200,00 zł + 23%VAT, za prowadzenie działalności w dniach i godzinach określonych  

w pkt. 9.  

 

* 1 MODUŁ - powierzchnia o wymiarach 4 m długości i 4 m głębokości, 

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym 

możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-

mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w 

pkt I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CKiSz;  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

 c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. 



IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych 

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody. 

VI. Odbiorcy danych 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane 

osobowe  dla  Administratora. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest obowiązkiem 

ustawowym w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

IX. Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru 

gospodarczego i nie będą profilowane, jednakże mogą być przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, akceptuję je oraz 

potwierdzam zgłoszenie najmu terenu. 

 

 

 

 

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

(pieczęć firmowa)      (data i podpis) 

 

Dodatkowe informacje:    – tel. 24/ 275-24-93; mail: festiwal.smakow@ckisz.sierpc.pl    

 

mailto:festiwal.smakow@ckisz.sierpc.pl

