
 

 

 

                                                           

 

Z G Ł O S Z E N I E 

UDZIAŁU W HISTORYCZNEJ  

IMPREZIE PLENEROWEJ 

„Legnickie Pole  1241 - tu można stracić głowę” 

Legnickie Pole,   12 - 14 czerwca 2020 r. 

 
I. DANE ZGŁOSZENIOWE: 

  
IMIĘ I NAZWISKO     

 

ADRES  

 
TELEFON  

 
ADRES E-MAIL  

 
NAZWA I CHARAKTER 

STANOWISKA - NAMIOTU 

(historyczne/współczesne)* 

 

OKREŚLENIE 

POWIERZCHNI 

STANOWISKA I 

EKSPOZYCJI W M2 

 

SPRZEDAWANE 

TOWARY/PRODUKTY  
 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE ( np. prąd) 
 

* Mile widziane zdjęcia stanowiska 

 

II. TERMIN UCZESTNICTWA W HISTORYCZNEJ IMPREZIE PLENEROWEJ:   

12 - 14 czerwca 2020 r.  

III. MIEJSCE IMPREZY: Legnickie Pole, powiat legnicki,  ul. Ks. Anny, plac zielony 

wzdłuż ul. Księżnej Anny, ul. Benedyktynów. 

IV. CHARAKTER URZIAŁU W IMPREZIE. Udział w imprezie w charakterze wystawcy  

polega na zapewnieniu, wystawieniu/sprzedaży  produktów, na udostępnionym przez 

organizatora placu, po uprzednim zgłoszeniu.  

V. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

a)   teren wystawienniczy:  

   -  przy ul. Ks. Anny – wystawcy historyczni 

   -  przy ul. Benedyktynów – stanowiska różne 

 

VI. WYMAGANIA EKSPOZYCYJNE. 

1. Wystawcy historyczni: 



 

 

 

                                                           

 

- namiot/zadaszenie historyczne   

- strój historyczny  

- ekspozycja o tematyce historycznej 

2. Wystawcy współcześni: 

- ekspozycja dowolna  

 

VII. WYSTAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

1. Przekazania nagród na rzecz organizatora.  

2. Samodzielnego zagospodarowania udostępnionego miejsca ok 3 godz. przed imprezą czyli 

do godz. 13.00 w dniu  12.06.2020 r. Rozpoczęcie imprezy o godz. 16.00. 

3. Zorganizowanie stanowiska oraz niezbędnego wyposażenia we własnym zakresie  

( stoliki, krzesła, tkaniny, przedłużacz itp.)  

4. Zaakceptowania formuły historycznej przy prezentacji,  sprzedaży produktów   

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

5. Przestawienie auta po rozładunku towaru  i pozostawienie  go w wydzielonym przez  

    organizatora miejscu. WAŻNE!  

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

    prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zapoznania się z regulaminem imprezy umieszczonym na stronie najpóźniej 14 dni przed 

jej rozpoczęciem:http://www.gokis-legnickiepole.pl w zakładce: „Legnickie Pole 1241”. 

8.  Określenia wymagań technicznych: proszę podać każdy przewidziany sprzęt elektryczny 

wraz z potrzebną mocą/napięciem – UWAGA – przedłużacze we własnym zakresie:  

Lp. Przewidziany sprzęt elektryczny dostarczony we własnym zakresie, moc. 

  

  

  

 

UWAGA:  Ograniczona możliwość zapewnienia prądu. 

 

VIII. Wypełnione deklaracje prosimy odesłać e-mailem na adres: gokis_lp@wp.pl  lub 

dostarczyć do biura GOKiS w Legnickim Polu, Plac H. Pobożnego 6, I piętro, tel. 76 

8582827,  w nieprzekraczalnym terminie do  29 maja 2020 r. 

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

z programem wewnętrznym imprezy. Liczba  miejsc jest ograniczona.  
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, RODZAJ ASORTYMENTU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE. 

 

………………………… 

Data, podpis/ pieczątka 

http://www.gokis-legnickiepole.pl/
mailto:gokis_lp@wp.pl


 

 

 

                                                           

 

 

Oświadczenie 

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, danych 

osobowych zawartych w formularzu dotyczącym imprezy plenerowej ”LEGNICKIE POLE  

1241 Pod hasłem: „Tu można stracić głowę”  Przetwarzanie danych będzie odbywać się w 

celu zapisania wystawców. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Legnickim Polu mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem: 

utrwalonym w postaci zdjęć i filmów do promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Legnickim Polu. 

Dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać upublicznione na: 

- stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu (www.gokis-

legnickiepole.pl) 

- w mediach społecznościowych (fanpage) prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury 

 i Sportu w Legnickim Polu (www.facebook.com/GOKiS-w-Legnickim-Polu), 

- materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty, informatory, foldery) wydawanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu. 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie i dobrowolnie.  

 

 

 

 

                                                                 

…………………………………………………… 

                                                                                          (data i podpis: imię i nazwisko) 


