KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KIERMASZ TWÓRCÓW KOCK 2022
30 lipca (sobota) 2022 r.
Kiermasz Twórców odbędzie się 30 lipca 2022 roku na rynku w Kocku (Plac Anny Jabłonowskiej)
jako wydarzenie towarzyszące piknikowi rodzinnemu „Piknik z Księżną Anną”.
Organizator nie pobiera opłat za stoiska wystawowe ani nie udostępnia stołów pod stoisko.
ZGŁASZAJĄCY:
..............................................................................................................................……………………..
imię i nazwisko, nazwa firmy
ADRES:
.................................…………………………………………………………………………………..
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
nr tel: ...................................................... adres e-mail: .....................................................……………
Osoba Reprezentująca
Imię: .................................... Nazwisko: .................................... tel. kom.: ....................................…..
Zapotrzebowanie na energie elektryczną: □ TAK

□ NIE

OPIS STOISKA:
Do celów promocyjnych prosimy o dokładne opisanie asortymentu oraz dołączenie zdjęć bądź
adresu strony internetowej skąd organizator będzie mógł pobrać zdjęcia lub ją udostępnić.
....................................................................................................................................…………………
adres strony
....................................................................................................................................…………………
opis asortymentu
....................................................................................................................................…………………
....................................................................................................................................…………………
....................................................................................................................................…………………
....................................................................................................................................…………………
Czy planuje Pani/ Pan dodatkowe działania tj. warsztaty/pokazy:
□ TAK jakie .................................................................................……………………………………..
□ NIE

Wystawca zobowiązuje się do zorganizowania własnego stoiska jak również nadzoru i
utrzymywania go w czystości i schludności.
W razie rezygnacji z udziału w Kiermaszu Wystawca zobowiązany jest poinformować organizatora
przed planowanym wydarzeniem.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 25 lipca 2022 r.
Kartę zgłoszeń oraz klauzulę zgody przyjmujemy tradycyjnie bądź drogą elektroniczną:
ADRES:
Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku
ul. Marcina Stępnia 6
21-150 Kock
e-mail: domkultury.kock@wp.pl z dopiskiem w temacie KIERMASZ
Tel: 81 85 91 110, 733 431 099
KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku wystawcy (zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji imprezy/kiermaszu.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dom Kultury im. Księżnej Anny z
Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock.
3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia
imprezy/kiermaszu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Dom Kultury w Kocku na potrzeby imprezy/kiermaszu.
5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
6. Dla potrzeb imprezy/kiermaszu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby imprezy/kiermaszu oraz w
celach informacyjnych.
7. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w mediach (w tym w Internecie na stronach Domu Kultury w Kocku, na portalach społecznościowych:
Facebook, Instagram, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych).
8. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w
inny sposób moich dóbr osobistych.
Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb
organizacji i promocji imprezy/kiermaszu

.........................................................................................................................
(data i podpis wystawcy)

