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ZGŁOSZENIE  

UDZIALU W HISTORYCZNEJ  

IMPREZIE PLENEROWEJ 

 

 

LEGNICKIE POLE  1241 

Pod hasłem: „Tu stracisz głowę” 
Legnickie Pole   4/ 5 maja 2018 r. 

 

 

I. 

 

 

Lp. Nazwa/charakter stanowiska Zgłoszenie 

uczestnictwa/ 
zaznaczyć właściwe krzyżykiem 

1 

1.Odtwórca historyczny /rekonstruktor 

Warunki: 

- namiot historyczny – wymagane określenie 

powierzchni ekspozycji 

- strój historyczny  

- artykuły historyczne   

2. Miejsce: ul. Benedyktynów w Legnickim Polu 

 

2 

1.Kramy/stoiska handlowe 

Warunki: 

- namiot z artykułami różnymi – wymagana animacja 

stoiska dostosowana do rodzaju imprezy 

2.Miejsce: ul. Św. Jadwigi w Legnickim Polu 
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II. 

Lp.        Dni/godziny prezentacji stanowisk 

1. 4   maja 2018 r. – gotowość godz. 16.00 – min. do godz. 20.00    

2.       5     maja 2018 r. – gotowość godz.  12.00  - min.  do godz. 20.00 

*Zaznaczyć krzyżykiem 

 

III. Udział w imprezie w charakterze wystawcy, polega na zapewnieniu, 

wystawieniu/sprzedaży  produktów, na udostępnionym przez organizatora placu, po 

uprzednim zgłoszeniu.  

 

IV. Dane zgłoszeniowe: 

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon adres email 

     

     

 

V. Organizator zapewnia: 

a). teren wystawienniczy:  

   -  przy ul. Benedyktynów 7 – odtwórcy historyczni 

   -  przy ul. Św. Jadwigi – stanowiska różne 

 

b). możliwość skorzystania z pomocy wolontariusza (szczegółowe informacje pod numerem 

telefonu 76 8582827). 

VI. Wystawca zobowiązuje się do: 
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1. Uiszczenia należności: 

• Stragan odtwórcy historycznego   - nagroda dla uczestników konkursów            

 Stanowiska różne - za udostępnione miejsce – w wysokości  30 zł/ dzień             

 

UWAGA 

Płatność do 15 kwietnia 2018 r. na konto bankowe nr 70 8649 1031 2001 0004 8158 0001   

tytułem: Legnickie Pole 1241 w dniu 4/5 maja 2018 r. - PO AKCEPTACJI ZGŁOSZENIA. 

2. Zagospodarowania udostępnionego miejsca ok 2 godz. przed imprezą, miejsce: 

Legnickie Pole, powiat legnicki. 

- w dniu  4.05.2018 r. – do godz. 14.00 

- w dniu  5.05.2018 r. – do godz. 10.00 

3. Zaakceptowania formuły historycznej przy prezentacji,  sprzedaży produktów  (strój,   

   naturalne dekoracje oraz aranżacja stanowiska: lny, wiklina, płótno, drzewo). 

 

4. Przestawienie po rozładunku towaru  i pozostawienie auta w wydzielonym przez  

    organizatora miejscu. 

5. Nazwy produktów: 

Lp. Nazwa towaru/produktu 

  

  

  

  

 

 

6. Posiadania wszelkich zgód, pozwoleń na prowadzenie sprzedaży swoich artykułów 

oraz prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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7. Zapoznania się z regulaminem imprezy umieszczonym na stronie  

        www.gokis-legnickiepole.pl z zakładce „Legnickie Pole 1241”. 

8.  Określenia wymagań technicznych: 

na swoim stoisku korzystać będę z następujących sprzętów o mocy, które sam sobie 

zabezpieczę i dostarczę (proszę podać każdy przewidziany sprzęt elektryczny – ważne ze 

względu na potrzebne napięcie – UWAGA – przedłużacze we własnym zakresie):  

Lp. Przewidziany sprzęt elektryczny 

  

  

  

 

VII. Wypełnione deklaracje prosimy odesłać e-mailem na adres: 

malgorzata.wasylewicz@gmail.com lub dostarczyć do biura na Plac H. Pobożnego 6,  

I piętro, tel. 76 8582827,  w nieprzekraczalnym terminie do   16  marca 2018 r. 

Liczba  miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i rodzaj asortymentu. 

VIII. Organizator zastrzega sobie prawo  wyboru ofert, oraz ustawienie stoisk zgodnie z 

programem wewnętrznym imprezy. 

IX. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku (zdjęcia) przez 

Organizatora Konkursu na potrzeby promocji.   

 

Data, podpis/ pieczątka: 

 

 

 

Załącznik nr 1:  Oświadczenie 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

z siedzibą w przy Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

• Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

jest Pani Małgorzata Wasylewicz, e-mail: malgorzata.wasylewcz@gmail.com,  

tel. 768582827, 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

    ………………………………………………………. 

      Data, podpis/ pieczątka: 


