
 
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW DOŻYNKI Powiatu Grójeckiego- LEWICZYN  2019 - 8 września 2019 r.  

 
§ 1 

Dożynki Powiatu Grójeckiego 2019 , zwane dalej „Wydarzeniem”, organizowane są 8 września 2019 r. w godz. 
13.00–21.00 w Lewiczynie  (gmina Belsk Duży ). 

§ 2 
 Organizatorem Wydarzenia jest Powiat Grójecki (ul. Piłsudskiego 59,  05-600 Grójec), zwany dalej 
„Organizatorem”. 

§ 3 
1. Organizator udostępnia miejsce wystawiennicze w Lewiczynie  (teren Parafii św. Wojciecha Biskupa 

 i Męczennika w Lewiczynie  
2. Wystawcy zobowiązani są zorganizować stoisko we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia sprzętu 

wystawienniczego, w tym m.in. stolików i krzeseł. 
3. Ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska, Organizator zastrzega sobie 

rozmieszczenia stanowisk wystawienniczych. Pierwszeństwo udziału w charakterze wystawcy mają gminy 
będące współorganizatorami Wydarzenia. 

4. Maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 3m x 3m (nie dotyczy gmin- współorganizatorów)  
5. Wielkość stoiska zgłaszanego przez Gminę – współorganizatora będzie konsultowana indywidualnie. 
6. Jeden wystawca może dokonać zgłoszenia jednego stoiska.  
7. Organizator nie zapewnia  wystawcom energii elektrycznej. 
8. Oświetlenie stoiska należy do wystawcy.  
9. Organizator przed rozpoczęciem Wydarzenia wskazuje wystawcy miejsce wystawiennicze. W przypadkach 

spornych podczas ustawiania stoiska – głos decydujący ma Organizator lub  wyznaczony członek Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie  

§ 4 
 Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia 
 i inne leżą w gestii Wystawcy. 

§ 5 
Wystawca jest zobligowany do: 

1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania wydarzenia;  
2. utrzymania porządku w miejscu udostępnionym pod stoisko oraz wokół niego;  
3. po zakończeniu Wydarzenia przekazania Organizatorowi udostępnionego miejsca w takim stanie w jakim 

zostało ono udostępnione, tj. wysprzątanego i oczyszczonego z wszelkich elementów naniesionych przez 
siebie; 

4. wyposażenia stoiska w elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie; 
 

§ 6 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1. produkty i asortyment wystawione na stoisku;  
2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania wydarzenia;  
3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub 

przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 
§ 7 

1. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 
porządkowych Organizatora i obsługi wydarzenia.  

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie jest złożenie pisemnego 
oświadczenia. 

§ 8 
1. Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu w charakterze wystawcy, powinny dostarczać 

kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, w jeden z niżej wymienionych 
sposobów: 

a. Osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego (ul. Piłsudskiego 59,  05-600 Grójec);  
b. przesłać pocztą na adres: Powiat Grójecki  ul. Piłsudskiego 59,  05-600 Grójec 
c. mailowo na adres: promocja@grojec.pl.  

2. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 01 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu 
formularza zgłoszeniowego. 

3. Załącznik do Regulaminu dla wystawców: KARTA ZGŁOSZENIA – WYSTAWCA - DOŻYNKI POWIATU 
GRÓJECKIEGO  - Lewiczyn dn. 08.09.2019r.  

 



 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA – WYSTAWCA - DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO  - Lewiczyn dn. 08.09.2019r. 
 
 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

telefon: …………………………………………………………email: ……………………………………………………..………………………..……….……. 

Rodzaj prowadzonej działalności / asortyment …………………………………………………………………………................................ 

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

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

Zapotrzebowanie na powierzchnię …………….. m X …………….. m = ………………..m² 

                                                              (szerokość)     (głębokość) 

 
Wszelkich informacji udziela 
Biuro Promocji Powiatu  
e-mail:promocja@grojec.pl, tel.; 48 665 11 09  

__________________________________________________________________________________ 

Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej jest dostarczenie Karty Zgłoszenia w terminie do 30 sierpnia 2019r.  
do Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu, pocztą na adres: ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec lub wysłać 
na adres email: promocja@grojec.pl 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie na Najładniejsze Stoisko regionalną 
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Grójcu zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta                     
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

……………………………………… 

    (data, podpis) 

ZGODNA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Dożynkach Powiatu Grójeckiego wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku  w audycjach telewizyjnych,  audycjach 
radiowych,  publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                     
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  

……………………………………… 

(data, podpis) 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu na najlepszą potrawę regionalną oraz ze wszystkimi klauzulami zawartymi w treści 
regulaminu. 

 

……………………………………… 

(data, podpis) 

Numer Stoiska Wystawca Powierzchnia Osoba odpowiedzialna  

        

Uwagi: 

Wypełnia organizator  


