
 
 
  
 
  
 

 

 

 
Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 
 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 
16. Wystawa Produktów Regionalnych  

„Wyprodukowano pod Śnieżką”   
 

§1 
Postanowienia ogólne  

 
 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty 
tradycyjne/regionalne podczas 16. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 
Śnieżką” zwanej w dalszej części Regulaminu „Wystawą”, organizowanych przez Karkonoską Agencje 
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra, w dalszej części Regulaminu 
zwaną „Organizatorem”, która odbędzie się dnia 7 września 2018r. na terenie Placu Ratuszowego w 
Jeleniej Górze. 
 
2. Podczas Wystawy winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Wystawy. Za 
zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu 
tematycznego Wystawy.  
 

§2 
                                                              Warunki uczestnictwa 
 

1. Wystawca nabywa prawa do udziału w Wystawie po przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz 

podpisania oświadczenia o  zapoznaniu i akceptacji  Regulaminu  16. Wystawy Produktów 

Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” poprzez forum system i po otrzymaniu potwierdzenia 

przez Organizatora. 

2. Termin zgłoszenia udziału w Wystawie upływa dnia 17.08.2018 r. Organizator może wyrazić zgodę 

na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w 

Wystawie po wyżej wskazanym terminie mogą podlegać ograniczeniom. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny w 

szczególności kiedy limit dostępnych stanowisk wystawienniczych zostanie wyczerpany. O odmowie 

przyjęcia zgłoszenia organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę 

formularza zgłoszeniowego, nie później niż w terminie 20 dni przed imprezą.  

4. Wystawca bierze udział w Wystawie w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub 

oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska, domku 

drewnianego). 



 
 
  
 
  
 

 

 
§3 

                                                  Przepisy porządkowe i organizacyjne 
 
1. Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” odbywa się dnia 07.09.2018r. w 
godzinach: 

• MONTAŻ stoiska można rozpocząć 07.09.2018 r. o godz. 8:00 – 10:45 

• Ekspozycja stoiska dnia 07.09.2018 r. w godz. od 11:00 do 21:00 

• Obowiązkowy DEMONTAŻ stoiska dnia 07.09.2018 r. od godz. 21:00 
Wystawca oświadcza że, w dniu 07.09.2018r. będzie nieprzerwalnie prowadził działalność od godziny 
10:45 do godziny 21:00. 
 
2. W przypadku nieobecności (Nie zgłoszonej do dnia 05.09.2018r) lub wcześniejszego opuszczenia 
miejsca prowadzonej działalności bez zgody przedstawiciela ORGANIZATORA. Wystawca wypłaci 
Organizatorowi zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 500,00 zł brutto.  
 
3. Obsługę Wystawców 16.Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”, 
zapewnia Biuro Organizatora  prowadzone przez Organizatora. Biuro wystawy znajduję się na terenie 
Wystawienniczym. (Namiot Organizatora ). 
 
4. Organizator przydziela stanowisko wystawowe, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłoszone w 
formularzu zgłoszeniowym i kolejność zgłoszeń oraz czy Wystawca wyraża zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, ponadto – Laureatom konkursów z ubiegłych lat przysługuję możliwość udostępnienia 
połowy drewnianego domku należącego  do Organizatora. Organizator do 4 września powiadomi 
Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska, domki, namioty). 

5.Organizator zapewnia: bezpłatną powierzchnię handlowo-wystawową (bez zabudowy) z możliwością 
sprzedaży promocyjnej  i degustacji, promocję imprezy w regionalnych mediach.  

6. W gestii Wystawcy pozostaje: zabudowa stoiska (np. postawienie własnego namiotu), wyposażenie 
i aranżacja wystawy oraz obsługa stoiska. 

7. Jeżeli Wystawca w Formularzu zgłoszeniowym wyraził zapotrzebowanie na energie elektryczną 
otrzyma przyłącze elektryczne lecz w gestii Wystawcy pozostanie posiadanie odpowiedniej długości 
przedłużaczy itp.  

8. Wystawcy alkoholowych produktów regionalnych mają obowiązek opłacenia i uzyskania zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie należy uzyskać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra .Wydział Obsługi 
Mieszkańców. Zezwolenie należy przedłożyć Organizatorowi najpóźniej do dnia 05.09.2018r.  

9. Możliwość zagospodarowania miejsca do rozłożenia stoiska przewidziana jest dnia 07.09.2018r. od 
godz. 08:00 do godz. 10:45 . 

10. Wjazd na teren wystawowy podczas trwania Wystawy (Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze) w celu 
wyładowania/załadowania  towaru przy stoiskach możliwy jest tylko od godz. 08:00 do godz. 10.40 oraz 
od godz.21:00 dnia 07.09.2018r. 

11. Po zgłoszeniu się w Biurze Organizatora- Wystawca otrzymuje Identyfikator Wystawcy i zostaje 
skierowany na przydzielone stanowisko wystawowe.  

12. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie. 

13.W godzinach otwarcia Wystawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia na własny koszt 
wystawianych produktów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami. 



 
 
  
 
  
 

 

14.Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie 
trwania Wystawy.  

15.Wystawcy mogą prowadzić działalność handlową wystawianych towarów.  

16.Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa : administracyjnego, podatkowego, 
sanitarnego itp.  

§4  
                                                          Reklama i promocja 
 
1.Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie wystawianych przez siebie produktów oraz 
wykorzystywanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych 
publikowanych przez Organizatora – a także stron i publikacji patronów medialnych wystawy .  
 
 

§5 
Odpowiedzialność Uczestników Wystawy oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych 
 
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez 
osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy. W godzinach otwarcia Wystawy Wystawca zobowiązany 
jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy 
wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami. 
 
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, 
przed, po i w trakcie trwania Wystawy.  
 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek 
działania siły wyższej.  
 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, ekstremalnych warunków atmosferycznych itp.  
 
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży produktów i 
wyposażenia znajdującego się na stoisku w godzinach trwania Wystawy. 
 
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię zaistniałą w obrębie instalacji elektrycznej stoisk 
wystawienniczych Wystawców. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania zgód i 
licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych, patentów, 
certyfikatów prezentowanych na wystawie produktów.  
 
 

§6 
Rezygnacja Wystawcy z udziału w wystawie  

 
 
1. W przypadku nieobecności ( Nie zgłoszonej do dnia 05.09.2018r) lub wcześniejszego opuszczenia 
miejsca prowadzonej działalności bez zgody przedstawiciela ORGANIZATORA. Wystawca wypłaci 
Organizatorowi zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 500,00 zł brutto.  
 
 

§7 
 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 



 
 
  
 
  
 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (w skrócie: KARR S.A.), wpisana do KRS pod 
numerem 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON 230177996. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora 
lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe: 
- będą przetwarzane w celu i czasie niezbędnym do udokumentowania podjętych przez administratora 
działań w zakresie przygotowania  16. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 
Śnieżką”, 
- będą przetwarzane w celu i czasie niezbędnym do realizowania działań promocyjnych 
i marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku udokumentowania 
podjętych  czynności w celu przygotowania 16. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano 
pod Śnieżką”. Wykonana w tym celu przez pracowników administratora dokumentacja zdjęciowa (w tym 
Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana w celu udokumentowanie podjętych działań 
w ramach projektu oraz w celach marketingowych i promocyjnych KARR S.A. - w tym przez ich 
publikację na stronie internetowej KARR S.A. oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich 
jak facebook, Instagram. 

4. Jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych 
dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych  
- sprostowania danych,  
- ich usunięcia,  
- ograniczenia przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- wniesienia sprzeciwu,  
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu: 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić  
przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres: 
iod@karr.pl 

 
 
 
 
 
 

§8 
                                                         Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
 
3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuję się jako obowiązujący tekst niniejszego 
regulaminu w języku polskim.  Prawem właściwym przy interpretacji niniejszego Regulaminu jest 
prawo polskie.  
 
4. Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie oraz programie 16. Wystawy Produktów 
Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Ul.1 Maja 27 

58-500 Jelenia Góra 


