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KARTA ZGŁOSZENIOWA23. Dzień Ogórka w Kruszewie 

23. Dzień Ogórka w Kruszewie 

4 września 2022 roku 

 

 
Organizator: 

Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy 

ul. H. Sienkiewicza 29, 
16-070 Choroszcz 

tel. 85 719 14 31, 725 357 788, 
e-mail: kultura@choroszcz.pl 

www.kultura.choroszcz.pl 
 

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

Rodzaj działalności/oferowany asortyment: 

 

………………………………………………………………………. 

 

Telefon: 

 

……………………………………………………… 

 

E-mail: 

 

…………………………………………………..…. 

 

 

Kategoria Stoiska (zaznaczyć X): 

 

o HANDLOWA (stoisko 3x3) 

o GASTRONOMICZNA (stoisko 3x4) 

o RĘKODZIELNCZA (stoisko 3x3) 

o PROMOCYJNA (o charakterze edukacyjnym) (stoisko 3x3) 

 

Dodatkowe informacje: 

 

- ILOŚĆ STOISK……………….... 

- PRĄD……………………………. 

 
DOT.ZGŁOSZEŃ INDYWIDUALNYCH: Jestem mieszkańcem/mieszkanką miejscowości zwolnionych z 

opłaty wg regulaminu: TAK/NIE* 
 

DOT. FIRM: Moja Firma jest zarejestrowana na terenie miejscowości zwolnionych z opłaty wg regulaminu: 

TAK/NIE* 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

(RODO).
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Zostałem poinformowany, że: 

Administratorem danych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 

29, 16-070 Choroszcz; 
1) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 719 14 31, 725 357 788, e-mail: kultura@choroszcz.pl; 
2) Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu; 
3) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Wydarzenia oraz czas 

wymagany przez odrębne przepisy; 
4) Przysługuje Pani/Panu do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych; 
 

….................................................. . 

podpis uczestnika                

Regulamin wystawców na 23. Dnia Ogórka w Kruszewie  

4 września 2022 

 

1. Organizatorem Kiermaszu w ramach 23. edycji Dnia Ogórka w Kruszewie jest Miejsko - 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 

Choroszcz NIP: 966-05-94-507 REGON: 050324956 - zwane dalej Organizatorem. Miejsce 

kiermaszu: Boisko Szkoły Podstawowej w Kruszewie, Kruszewo 62, 16-070 Choroszcz. 

 

2. Kiermasz odbędzie się 4 września 2022 r. w godz. 11:00 –  19:00. 

 

3. Celem Kiermaszu jest:  

• promowanie produktów lokalnych,  

• podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów ziemi podlaskiej wśród 

lokalnej społeczności,  

• propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego Podlasia i jego mieszkańców 

oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,  

• aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Gminy 

Choroszcz. 

 

4. W ramach kiermaszu stoiska otrzymają swoją kategorię: HANDLOWE, RĘKODZIELNICZE, 

GASTRONOMICZNE, PROMOCYJNE (o charakterze edukacyjnym). 

5. Warunkiem uczestnictwa w Dniu Ogórka w Kruszewie jest zgłoszenie wystawcy u Organizatora 

tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem 725 357 788. Zapisy ruszają 18 sierpnia od godziny 

9:00, będą się odbywały w dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9:00-15:00. 

 

6. Przy zapisie należy telefonicznie potwierdzić swój asortyment. Wystawca dokonujący zapisu 

zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz podpisanego 

REGULAMINU drogą e-mail na adres: kultura@choroszcz.pl, albo osobiście do siedziby 

Organizatora, najpóźniej w momencie wjazdu na plac wydarzenia. Osoby zwolnione z opłat 

zobowiązane są okazać podczas imprezy stosowny dokument. Organizator  zastrzega sobie prawo 

do zakwalifikowania do konkretnej kategorii. 
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7. W Kiermaszu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie - koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, 

firmy i osoby indywidualne.  

 

8. Podczas kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, 

m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków, bakalii, słodyczy, pamiątek, rękodzieła, ceramiki 

artystycznej, wyrobów regionalnych, usług gastronomicznych w postaci małych poczęstunków. 

 

 

 

9. Uczestnik ma obowiązek dostosować się do przydzielenia przez Organizatora do danej kategorii 

(jak w punkcie 4 Regulaminu), a kolejność ustawiania stoisk zostanie ustalona przez Organizatora. 

Rozstawianie stoisk rozpocznie się od godziny 7:00 po uprzednim zgłoszeniu się do Biura 

Wydarzenia. Ustawienie stoiska przed godziną 7:00 skutkować będzie usunięciem Wystawcy z 

Kiermaszu. 

 

10. Opłaty za stoisko: 

• za stoisko handlowe o wym. 3x3m wynosi 200 zł brutto; w przypadku większego stoiska 

obowiązuje wielokrotność tej kwoty – tj. opłata za każde kolejne stoisko handlowe (3x3m) 

wynosi kolejne 200 zł brutto. Wystawcy z produktem lokalnym z miejscowości: 

Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Rogowo są zwolnieni z opłaty za stoisko, 

zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje 

opłata 200 zł brutto za kolejne stoisko 

• za stoisko gastronomiczne, gdzie serwowane są posiłki, o wym. 3x4m wynosi 300 zł 

brutto, opłata za każde kolejne stoisko gastronomiczne o wym. 3×4 m wynosi kolejne 300 

zł brutto, 

• za stoisko rękodzielnicze o wym. 3x3m wynosi 150 zł brutto; rękodzielnicy zrzeszeni w 

Polskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację 

członkowską oraz wystawcy z miejscowości: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, 

Pańki, Rogowo podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego 

stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 150 zł brutto za kolejne 

stoisko. Do kategorii RĘKODZIELNICZEJ mogą się zgłaszać wystawcy, których 

własnoręcznie wykonany asortyment stanowi co najmniej 50 % wszystkich wystawionych 

przedmiotów. Organizator będzie weryfikował asortyment podczas imprezy. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotności opłaty 

za stoisko handlowe. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei 

handlowej (za odpowiednią opłatą) w przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny 

ze stanem rzeczywistym, 

• za stoisko promocyjne (o charakterze edukacyjnym) Organizator nie pobiera opłat ani za 

stoisko ani za dostęp do prądu i auto za stoiskiem od: fundacji, organizacji 

pozarządowych czy instytucji państwowych; firmy prywatne zobowiązane są uiścić opłatę 

o równowartości stoiska w kategorii HANDLOWEJ. Organizator zastrzega sobie prawo 

weryfikacji stoisk w strefie promocyjnej.  

11. Opłata za podłączenie do prądu: 

• za dostęp do prądu opłata wynosi 100 zł brutto * - Organizator nie zapewnia przedłużaczy 

Z opłaty za prąd  zwolnieni są mieszkańcy z miejscowości: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, 

Konowały, Pańki, Rogowo. 
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12. Opłaty za stoisko, zsumowane z opłatą za dostęp do prądu muszą być uiszczone do dnia 31 

sierpnia (dowód wpłaty ma być dostarczony do organizatora mailem lub osobiście), przelewem 

na konto Organizatora: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (Miejsko-Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz), tytułem „Stoisko Dzień Ogórka 

2022, nazwa firmy/osoby wystawiającej się na wydarzeniu”. 

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przybycia na imprezę. 

13. W przypadku, gdy wystawca chce otrzymać fakturę powinien zgłosić ten fakt telefonicznie przy 

rezerwacji stoiska. 

 

14. Wystawcy zobowiązani są do przybycia na miejsce imprezy w dniu imprezy, w godzinach: 7:00 

– 10:00. Wcześniejsze przybycie i zajmowanie miejsca bez ustaleń z Organizatorem skutkuje 

uniemożliwieniem wystawcy ponownego rozstawienia stoiska, a co za tym idzie możliwości 

wzięcia udziału w kiermaszu. Organizator nie gwarantuje możliwości ustawienia auta przy stoisku. 

 

15. Organizator zastrzega, iż nie przy każdym stoisku będzie możliwość ustawienia auta 

(producenci, którzy wykorzystują auta jako chłodnie, przy przydziale stoisk z możliwością 

ustawienia auta, brani są pod uwagę w pierwszej kolejności). Osoby nie ustawiające auta przy 

stoisku są zobowiązani do ustawienia auta w bezpiecznym miejscu, znalezionym we własnym 

zakresie.  

 

16. Po godzinie 10:00 w dniu imprezy rezerwacje stoisk ulegają anulowaniu, a opłata nie podlega 

zwrotowi. 

 

17. Wystawcy są zobowiązani zachować czystość w obrębie swojego stoiska. 

 

18. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy i zobowiązuje się do ich 

naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.  

 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w 

czasie trwania kiermaszu. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego 

towaru, zobowiązuje się stosować się do ogólnie panujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, 

zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.  

 

20. Na terenie Kiermaszu obowiązuje zakaz:  

• używania otwartego ognia,  

• eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od 

materiałów łatwopalnych oraz 30 cm od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie 

odizolowanych od palnego podłoża,  

• korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,  

• pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych 

do ciągłej eksploatacji,  

• wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 

przedmiotów niebezpiecznych zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń 

przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.  

 

21. Decyzje ostateczną w kwestii interpretacji regulaminu posiada Organizator. 

 

Postanowienia końcowe:  
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1. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w 

niniejszym Regulaminie o czym poświadczają podpisaniem Regulaminu i dostarczeniem go 

najpóźniej w dniu imprezy do Biura Organizatora (M-GCKiS w Choroszczy). 

2. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i 

zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem.  

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 725 357 788. Organizator zastrzega 

sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych 

zmianach będą zamieszczane na stronie www.kultura.choroszcz.pl Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu bez podania przyczyny. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wystawców 23. Dniu Ogórka w Kruszewie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach publikowanych przez 

Organizatorów (na stronie internetowej i portalach społecznościowych) w zakresie 

działalności promocyjnej wydarzenia jakim jest 23. Dzień Ogórka w Kruszewie. 

………………….. 

/data i podpis/ 

 

http://www.kultura.choroszcz.pl/

