VII Międzynarodowy Turniej Smaków
na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
6 września 2020 r.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

KIERMASZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH SZTUKI LUDOWEJ I RZEMIOSŁA

REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w Kiermaszu Produktów Regionalnych, Sztuki ludowej i Rzemiosła,
który odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w ramach VII Międzynarodowego Turnieju Smaków
na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.

TERMIN I MIEJSCE KIERMASZU
Termin: 6 września 2020 r., w godz. 10:00 - 18:00.
Miejsce: Teren przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, ul. S. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów,
woj. mazowieckie
ORGANIZATORZY
Organizatorami są: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki
Gościniec Litewski
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy kiermaszu powinni pochodzić z województwa mazowieckiego i podlaskiego, przede
wszystkim z następujących obszarów przez które przebiega szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego,
tj.: Warszawa, powiaty: miński, węgrowski, sokołowski, siemiatycki, bielsko-podlaski, białostocki,
sokólski, a także Grodzieńszczyzna na Białorusi i Wileńszczyzna na Litwie.
2. Wyroby kulinarne prezentowane na stoisku muszą być związane z regionami na szlaku Wielkiego
Gościńca Litewskiego, tradycyjne, produkowane lokalnie. Mile widziani producenci z Europejskiej
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Regionów i innych promujących produkty regionalne.
3. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie gwarantuje jakość i zgodność
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz zgodność towarów z opisem na karcie zgłoszeniowej.
W razie niezgodności Organizator ma prawo usunąć stoisko.

4. Zabroniona jest sprzedaż alkoholu, destylatów i nalewek bez odpowiednich pozwoleń. Za posiadanie
odpowiednich dokumentów odpowiedzialny jest Wystawca.
5. Uczestnicy zobowiązani są do:
•

wypełnienia i przesłania pocztą lub mailem karty zgłoszeniowej w terminie do 10 sierpnia 2020
r. na adres pocztowy: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, ul. Wolności
27, 08-300 Sokołów Podlaski lub e-mail: turniejsmakow2020@wp.pl

•

wniesienie opłaty za wynajęcie terenu w wysokości 100 zł na rachunek:
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów
PKO BP S.A. z/s w Warszawie 41 1020 1026 0000 1802 0232 3921
W tytule wpłaty proszę wpisać: Turniej Smaków

6. Opłata 100 zł obejmuje stoisko o max. wymiarach 3x4 m. Większe stoiska wymagają dodatkowej
opłaty 100 zł.
7. Przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wynajęcie terenu nie jest jednoznaczne z
zakwalifikowaniem się do kiermaszu. Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji – wystawcy
powinni spełniać warunki określone w regulaminie. Mile widziane fotografie stoisk lub
sprzedawanego asortymentu przesłane razem ze zgłoszeniem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
9. Wystawcom niespełniającym warunków lub nieprzyjętym ze względu na brak miejsc, opłata
wpisowa zostanie zwrócona.
10. Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w kiermaszu.
11. Wystawcy organizują stoiska we własnych namiotach i dbają o estetykę stoiska i wokół niego.
12. Uczestnik przygotowuje stoisko w miejscu wskazanym przez Organizatora. Ilość miejsc jest
ograniczona. Rozpoczęcie rejestracji stoisk 6 września 2020 r. od godz. 7:30.
13. Organizator dysponuje ograniczonymi możliwościami podłączenia do prądu. Skorzystanie z takiej
możliwości wymaga indywidualnych ustaleń z Organizatorem.
14. Formularz zgłoszeniowy i regulamin kiermaszu są dostępne na stronach internetowych:
www.wielkigoscinieclitewski.eu oraz www.liw-zamek.pl
15. Uczestnicy kiermaszu mogą równocześnie uczestniczyć w konkursach kulinarnych, które odbędą się
tego samego dnia na Zamku w Liwie. Warunkiem udziału w konkursach jest wypełnienie odrębnego
zgłoszenia.
16. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a mogące wyniknąć w trakcie
realizacji Kiermaszu rozstrzyga Organizator.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYSTAWCÓW PODCZAS TURNIEJU SMAKÓW W TRAKCIE
EPIDEMII COVID-19
1. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz
środków dezynfekujących. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości
odwiedzających stoisko.
2. Wystawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi.
Każdy wystawca musi posiadać rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę.
3. Stoiska będą rozstawione w odległości 1,5m od siebie.
4. Wystawca zobowiązany jest posiadać stoisko we własnym zakresie, nie większe niż 3x4m.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO:
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
I.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski (dalej
WGL), z siedzibą przy ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski.

II.

Cel i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. W celu przeprowadzenia i realizacji kiermaszu produktów regionalnych sztuki ludowej i rzemiosła, zostaną
udostępnione w celu weryfikacji dokumentów i rozliczenia z Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
2. W celach związanych z organizacją VI Turnieju Smaków na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego oraz

promocji imprezy w sposób przyjęty przez Organizatora (prasa, radio, telewizja, plakaty itp.) Wyrażam
zgodę na publikowanie w celach promocyjnych wykonanych podczas kiermaszu zdjęć
3.

4.
5.

Przekazanie tych danych jest uregulowane wzajemną umową bądź innymi ustaleniami między WGL, a podmiotem
wykonującym zadanie. Na mocy tej umowy lub ustaleń WGL odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot.
Przekazanie dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.
Wykorzystania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych
obiektach znajdujących się na terenach na których ma odbyć się kiermasz.
Wykorzystanie wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie WGL, w tym na obrót egzemplarzami,
na których utrwalony ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i
metodami, rozpowszechnienie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób w materiałach służących
popularyzacji działań w zakresie dotyczącym odbycia się kiermaszu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
mediach elektronicznych, szczególnie na stronach internetowych, broszurach, ulotkach, gazetach.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom
świadczącym usługi związane z realizacją imprezy podmiotom, z którymi współpracującymi innym podmiotom prawnie
upoważnionym.

III.

IV.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V.

Twoje prawa.
Osobom, których dane WGL przetwarza przysługują prawa:
•
•
•
•
•
•

Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi,
Sprostowania ( poprawiania) danych;
Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO)
Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO)
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.

Administrator Danych Osobowych deklaruje, iż nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw
trzecich.

VII.
VIII.

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
Ma/Mają Pani/ Pan /Państwo prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, gdy uzna/ją Pani/Pan/ Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych

Więcej informacji:
Milena Kurdzińska – Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski
tel. 536 838 500, e-mail: lotwgl@wp.pl

