REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU
PODCZAS XXI SUWALSKIEGO JARMARKU FOLKLORU 2021
Termin i miejsce organizacji Jarmarku:
24 lipca – sobota (w godz.10.00 – 19.00)
25 lipca – niedziela ( w godz. 10.00 – 19.00)
Miejsce organizacji Jarmarku:
park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach
I. Warunki przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu:
1. Organizatorem Jarmarku Folkloru jest Suwalski Ośrodek Kultury.
2. W Jarmarku Folkloru mogą wziąć udział wyłącznie twórcy i wystawcy rękodzieła ludowego,
artystycznego i tradycyjnego, związanego z twórczością ludową, tradycyjną, asortymentem
folklorystycznym, historycznym i regionalnym oraz wytwórcy regionalnych i/lub
tradycyjnych artykułów spożywczych i gastronomii oferującej dania regionalne (z wyjątkiem
wyrobów alkoholowych), a także organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich itp.,
których wyroby mieszczą się w kategoriach twórczości ludowej, tradycyjnej, regionalnej,
szczególnie tradycji Suwalszczyzny.
3. W Jarmarku mogą wziąć udział również wystawcy z Litwy, Białorusi i Rosji, o ile spełniają
warunki opisane w punkcie 2.
4. Organizator nie dopuszcza wyrobów produkcji masowej, z tworzyw sztucznych i
pochodzących z importu (z wyjątkiem opisanych w punkcie 3.) Wszystkie oferowane do
sprzedaży produkty powinny być wytwarzane z poszanowaniem tradycji i środowiska
naturalnego.
5. Wystawcy zobowiązani są do dokonania opłaty na konto organizatora Jarmarku –
Suwalskiego Ośrodka Kultury, za udział w imprezie w wysokości:
A - 30 zł za dwa dni imprezy (stoiska z rękodziełem),
B - 50 zł za dwa dni imprezy (stoiska gastronomiczne i spożywcze),
Wystawcy, którzy będą potrzebowali podłączenia do prądu – zobowiązani są również do
opłaty:
25 zł za dwa dni (prąd 230 V),
30 zł za dwa dni (380 V).
Po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem możliwe jest rozliczenie opłaty handlowej
w formie barteru – poprzez przekazanie wyrobów rękodzieła do kolekcji SOK lub na
potrzeby nagród w konkursach organizowanych przez SOK.
6. Decyzją organizatora zwolnieniu z opłaty handlowej podlegają:
a. Członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych zarejestrowani
przez jego Zarząd Główny – po przedstawieniu legitymacji STL i dołączeniu jej
kopii/skanu do karty zgłoszenia
b. Twórcy regularnie uczestniczący w czwartkowych spotkaniach Klubu Twórców
Tradycyjnych w SOK, aktywnie włączający się w jego działania
7. Zgodnie art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE)
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może
znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą
przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji
na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl
8. Zgłoszenia w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia wystawcy Jarmarku Folkloru” wraz z co
najmniej
2
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rękodzieła
ludowego/tradycyjnego przyjmujemy

do 16 lipca 2021 r. pod adresem:
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
lub: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu
9. Organizator - SOK – w dniach 19-20 lipca 2021 r. potwierdzi przyjęcie i zakwalifikowanie
zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem.
10. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy o wpłacanie należności na nasze
konto: Bank Pekao S.A. 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 z dopiskiem SUWALSKI
JARMARK FOLKLORU 2021
11. Wysokość opłat za stoiska handlowe określono w karcie zgłoszenia.
12. Warunkiem ustawienia stoiska handlowego, na terenie odbywającej się imprezy będzie
okazanie potwierdzenia dokonanej wpłaty na konto SOK.
13. Ustawianie stoisk handlowych na terenie placu handlowego może rozpocząć się najwcześniej
o godzinie 7.00. Wszelkie samochody muszą wyjechać z terenu placu handlowego
do godziny 9.00.
14. Nie dopuszcza się zamknięcia stoiska przed wyznaczoną godziną (19.00).
15. Wystawca (z wyjątkiem twórców wymienionych w punkcie 6.b.) zobowiązany jest do
zorganizowania i rozstawienia stoiska (stół/namiot/inna infrastruktura) we własnym
zakresie. Organizator dysponuje niewielką ilością infrastruktury wystawienniczej (stoły,
krzesła, namioty), jednak w pierwszej kolejności skorzystać z niej mogą twórcy wymienieni
w punkcie 6.b., a dopiero w dalszej, w miarę wolnych zasobów, pozostali wystawcy. Stąd
organizator nie gwarantuje zapewnienia pozostałym wystawcom możliwości skorzystania z
infrastruktury (stoły, krzesła, namioty) organizatora.
16. Wystawca XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru zobowiązany jest do utrzymywania
estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia zajmowanej powierzchni po
zakończeniu dnia targowego.
17. Organizator nie dopuszcza parkowania samochodów Wystawców bezpośrednio przy
stoiskach handlowych, z wyjątkiem samochodów-chłodni przy stoiskach z artykułami
żywnościowymi.
18. Wystawca zobowiązany jest do złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy stosownych oświadczeń
covidowych, przestrzegania obostrzeń i zaleceń epidemicznych aktualnych w czasie trwania
imprezy oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich naruszenia.
19. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż., sanitarnych, ochrony
środowiska oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich naruszenia
20. Organizator nie dopuszcza przekazywania przydzielonego miejsca w całości bądź części
osobom trzecim.
21. Organizator nie dopuszcza wystawiania innych towarów, niż asortyment opisany w Karcie
Zgłoszenia.
22. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży towaru Wystawcy, który jest niezgodny z
niniejszym regulaminem.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków
atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
24. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn, szczególnie w
przypadku nie spełniania wymogów zawartych w punktach 2., 4. i 8).
25. Złożenie zgłoszenia na Jarmark oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
26. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
II. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników XXI Suwalskiego Jarmarku
Folkloru jest Suwalski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła
II 5.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
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skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu,
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji XX Suwalskiego Jarmarku
Folkloru w celach promocyjnych i marketingowych Suwalskiego Jarmarku Folkloru.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit.. a RODO,
ale jest niezbędne do udziału w XXI Suwalskim Jarmarku Folkloru.
Uczestnik XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Uczestnik XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru zezwala na nieodpłatne używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Suwalski Ośrodek Kultury na
potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników Suwalskiego XXI Jarmarku Folkloru nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Uczestnikom XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacji na temat imprezy udziela:
Magdalena Zielińska tel. (87) 563 85 45 , e-mail: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu
Dorota Skłodowska tel. (87) 563 85 48, e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu

