Szafing z FREGATĄ, czyli powakacyjne wietrzenie szaf! - sobota 22 września 2018r.

Regulamin wydarzenia
„Szafing z FREGATĄ, czyli powakacyjne wietrzenie szaf!”
1. ORGANIZATOREM wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju, gospodarzem Szkoła dla Dziewcząt FREGATA z siedzibą przy ul.Cystersów 13 w Gdańsku Oliwie.
2. Impreza jest wydarzeniem plenerowym i odbędzie się na boisku szkolnym przyległym do szkoły
ul.
Cystersów 13, 80-330 Gdańsk Oliwa, w sobotę dnia 22 września 2018 r. w godzinach 12:00-15:00.
3. Wejście na wydarzenie dla kupujących to przysłowiowa złotówka (płacą tylko osoby spoza FREGATY).
Całkowity koszt dla Wystawcy to 5 zł na rodzinę (koszty sprzątania po wydarzeniu), płatne przelewem
na
konto ORGANIZATORA (82 1020 1811 0000 0002 0295 5656) lub do puszki w sekretariacie (prośba o
wpisanie się na listę lub dostarczenie karty zgłoszenia), do dnia 20 września 2018r.
4. Wydarzenie polega na samodzielnym stworzeniu stanowiska targowego w miejscach wyznaczonych przez
organizatora, sprzedaży lub wymianie rzeczy używanych dla dzieci, dla rodziny i związanych z tym
rękodziełem. ORGANIZATOR nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych
do
stworzenia
własnego
stoiska
(tj.
krzeseł,
stołów
itp.).
5. Ponieważ wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do dzieci, przypominamy, że obowiązkowa jest
obecność opiekuna.
6. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać na adres mailowy zgłoszenie do dnia 20 września 2018r.,
zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko wystawcy,
- imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci - w przypadku, gdy wystawca jest niepełnoletni,
- telefon kontaktowy i adres mailowy do opiekuna dziecka/dzieci.
7. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem
dostarczyły w dniu wydarzenia uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1).
Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona!

oraz

8. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy własne stoisko (nie większe niż 3x3m) w wyznaczonym miejscu
zgodnym z planem organizatora w ramach zgłoszeń! Ustawić się można już od godziny 11:00.
9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odmówienia wystawcy.
10. W wyprzedaży nie mogą brać udziału firmy i osoby, które zajmują się sprzedażą na codzień, na rynkach.
11. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Do wymiany można przynosić przedmioty przeznaczone dla dzieci i rodziców, w tym zabawki, książki,
płyty, ciuchy, akcesoria dziecięce, rękodzieła itp.
13. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć
włożone nowe baterie.
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14. Zabrania się handlu przedmiotami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi
koncesji lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
15. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, jeśli posiadamy je pół roku i zysk z ich sprzedaży
przekroczy 1 tys. zł.

nie

16. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika
i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych
przez ORGANIZATORA.
17. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz
instrukcji
porządkowych
ORGANIZATORA.
18. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych
przepisów
prawa.
19.

W

kwestiach,

o

których

nie

ma

mowy

w

regulaminie

decyduje

ORGANIZATOR.

20. ORGANIZATOR ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.
21. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.
22. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika, które są zawarte w karcie zgłoszenia wydarzenia
jest Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju, ul. Cystersów 13, 80-330 Gdańsk,
NIP 584-246-83-15, REGON 192737272, KRS 0000083116. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia dziecięcy kiermasz i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom, zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez email: kiermasz@fregata.edu.pl
c) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
d) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
e) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
f) Podanie danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w
wydarzeniu „Szafing z FREGATĄ, czyli powakacyjne wietrzenie szaf!”.
23. Opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w
dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani
o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia
„Szafing z FREAGATĄ, czyli powakacyjne wietrzenie szaf!”
22.09.2018, godz. 12.00-15.00

Karta zgłoszenia
(dostarczyć ORGANIZATOROWI w dniu imprezy)

Imię i nazwisko dziecka/dzieci …………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do opiekuna ………………………………………………………………………..
Adres mailowy do kontaktu ………………………………………………………………………….…..

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam,
że wszelkie dane podaję dobrowolnie.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania , usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez względu na zgodność z prawem przetwarzania i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i RE nr
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych
i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

………………………………………………
Podpis opiekuna
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