
REGULAMIN UDZIAŁU W KIERMASZU PRODUKTÓW LOKALNYCH REGIONU 

PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ  

 

1. Postanowienia ogólne  

 

1.1 Organizatorem Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej, jest 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Promocji i Rozwoju, zwane dalej ” 

Organizatorem”.  

1.2 Udział w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej jest 

bezpłatny. 

1.3 Uczestnikami Kiermaszu mogą być wystawcy działający na obszarze powiatu 

hajnowskiego, wytwarzający produkty lokalne, tradycyjne, pochodzące z regionu Puszczy 

Białowieskiej. 

 

1.4 Wystawcy biorący udział w Kiermaszu oraz Organizator zobowiązują się do 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

 

1.5 Warunki uczestnictwa w Kiermaszu określają łącznie: 

 niniejszy Regulamin  

 Karta Zgłoszenia  

 

2. Sprawy organizacyjne  

 

2.1 Lokalizacja i termin Kiermaszu:  

- Budy Leśne 1 A (parking przed budynkiem Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”, 

dawniej zwany parking Zwierzyniec) 

- lipiec-sierpień 2022 r. (sobota, niedziela) 

Miejsca zostaną udostępnione dla Wystawców w dniu danego Kiermaszu od godz. 9.00.  

 

2.3 Godziny otwarcia:  

9.30 – 9.45 –przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk 

10:00 – 16.00 –Kiermasz 

od 16.00 – demontaż stoisk  

 

2.4 Wystawcy powinni być obecni na stoiskach od czasu przekazania przez Organizatora 

miejsca na stoisko do godz.16.00.  

 

2.5 Wystawca zobowiązany jest zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach 

otwarcia Kiermaszu, oznakować stoisko (nazwa wystawcy), oznakować nazwy produktów, 

zapewnić estetyczny wystrój i aranżację stoiska oraz odpowiednią ilość produktów do 

sprzedaży.   

 

2.6 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego 

związanego z pandemią COVID-19. 

 

2.7 Organizator zapewnia: 

 powierzchnię  o podłożu kamiennym na max. 5 stoisk wystawienniczych, usytuowanych na 

miejscu parkingowym dla autobusu  

 dostęp do przyłącza energii elektrycznej, bieżącej wody oraz wydzielonego sanitariatu dla 

wystawców  

 promocję kiermaszu (plakaty, informację na stronach www i mediach społecznościowych)  

 

2.8 Wystawca we własnym zakresie zapewni zabudowę stoiska oraz wyposażenie. 

 



3. Zasady uczestnictwa:  

 

3.1 Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest: 

 

 dostarczenie osobiście (sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 

godz. pracy: 7.30-15.30), mailem: krainazubra@powiat.hajnowka.pl wypełnionego 

formularza - Karty Zgłoszenia wraz z Klauzulą Informacyjną (RODO), 

 samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do 

uczestnictwa w Kiermaszu. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców w 

Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń (będzie brane pod uwagę zapewnienie 

różnorodności produktów),  

 wypełnienie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia Wystawcy nastąpi najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem kiermaszu 

 

4. Rezygnacja 

 

4.1 Wystawca może zrezygnować z udziału w Kiermaszu pod następującymi warunkami:  

 

 REZYGNACJA powinna być dostarczona do biura Organizatora na piśmie (osobiście, mail) 

najpóźniej na 3 dni przed terminem danego kiermaszu. 

 Za datę wpływu uznaje się datę wpływu rezygnacji do Organizatora.  

 

4.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kiermaszu lub jego odwołania w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.  

 

5. Ekspozycja i lokalizacja  

 

5.1. Organizator wskazuje lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię na 

stoisko.  

 

5.2. O lokalizacji stoiska decyduje:  

 

 termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty  

 wielkość stoiska  

 możliwości terenu  

 

5.3. Na kiermaszu można sprzedawać produkty lokalne i tradycyjne, pochodzące i 

wytwarzane na terenie powiatu hajnowskiego.  

 

6. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie kiermaszu i ubezpieczenia, porządek  

 

6.1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa i higieny.  

 

6.2. Z uwagi na innych wystawców oraz publiczność, a także zachowania dobrego imienia 

Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się likwidacji stoiska w czasie trwania Kiermaszu.  

 

6.3. W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację 

stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie Kiermaszu.  

 

6.4. Wystawcy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w 

Kiermaszu.  

 



6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie 

eksponatów znajdujących się na Kiermaszu, przed i po Kiermaszu, jak również za szkody 

spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.  

 

6.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi 

warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, a także działaniem sił wyższych.  

 

6.7. Na terenie kiermaszu obowiązuje zakaz:  

 

 używania otwartego ognia  

 palenia tytoniu  

 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz wyjść ewakuacyjnych.  

 wnoszenia substancji chemicznych (pożarowo niebezpiecznych) 

 pozostawiania bez dozoru urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji  

 

6.8. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku, usuwania śmieci do 

kontenerów ustawionych na placu za budynkiem Centrum Turystyki i Promocji „Kraina 

Żubra”.  

 

7. Postanowienia końcowe  

 

7.1. Złożenie Karty Zgłoszeniowej wraz z Klauzulą Informacyjną RODO do Organizatora 

skutkuje przyjęciem niniejszego Regulaminu przez Wystawcę.  

 

7.2. Kontrolę przestrzegania Regulaminu powierza się pracownikom Organizatora. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 
(proszę wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami)* 

 

Imię i nazwisko: 
 
lub nazwa firmy /ew. forma 
prawna/: 

 
 
 
 
 

Adres: 

 
 
 
 
 

Telefon: 
 

 
e-mail: 
 
strona WWW: 
 

 

 
NIP: 
 
REGON: (jeśli działalność 
gospodarcza lub osoba prawna) 
 

 

Kategoria produktu 
/należy podkreślić lub zakreślić 
właściwą jedną kategorię/ 

• Sztuka/rękodzieło 
• Produkt usługowy   
• Produkt spożywczy 
• Inne 

Zapotrzebowanie na 
powierzchnię: 
/ należy podkreślić lub zakreślić 
właściwą jedną kategorię/ 

 
• 3 m2 - ( 1,5 x 2,0 ) 
• 4 m2 – ( 2,0 x 2,0) 
• 5m2 – ( 2,5 x 2, 0) 
• 6 m2 – ( 3,0 x 2,0) 
• Inne ………………………………….. 

Zapotrzebowanie na przyłącze 
do energii elektrycznej 

 

• Tak 
• Nie 
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Zapotrzebowanie na namiot 
(organizator dysponuje 2 
namiotami o wymiarach 2m x 
3m) 

 

• Tak 
• Nie 

 

Nazwa produktów, które 
wystawca zamierza 
sprzedawać  lub promować  
podczas kiermaszu 
Uwaga! Na kiermaszu można 
sprzedawać tylko produkty 
lokalne i tradycyjne pochodzące 
z regionu Puszczy Białowieskiej 
(pochodzące lub wytwarzane 
na obszarze powiatu 
hajnowskiego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin udziału w Kiermaszu 
(proszę wybrać jeden lub 
więcej) 

 
 

• 09.07.2022 r. (sobota) 
• 10.07.2022 r. (niedziela) 
• 23.07.2022 r. (sobota) 
• 24.07.2022 r. (niedziela) 
• 30.07.2022 r. (sobota) 
• 31.07.2022 r. (niedziela) 
• 13.08.2022 r. (sobota) 
• 14.08.2022 r. (niedziela) 
• 20.08.2022 r. (sobota) 
• 21.08.2022 r. (niedziela) 

 
 

 

Data i podpis: 
 

 
 
Wszyscy wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie zabudowę i wyposażenie stoiska. 
* W razie potrzeby strony można kopiować a wersy powiększać. 
 



Klauzula informacyjna – udział w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy 
Białowieskiej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 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 uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez 
Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 
85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty 
Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w 
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować 
się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym przypadku udziału 
jako Wystawca w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej. W tej 
sytuacji podstawą prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 
jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą. Po zrealizowaniu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z zawartą umową. 
W tej sytuacji podstawą prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili zakończenia 
trwania Jesiennego Kiermaszu Produktów Lokalnych regionu Puszczy Białowieskiej. 
5. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do 
otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa np.: policja, sąd. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, przeniesienia do innego Administratora danych. Jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak 
konieczne do udziału w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej. 
Nieudostępnienie wymaganych danych osobowych spowoduje brak możliwości udziału jako 
Wystawca w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania 
decyzji w tym profilowaniu. 
10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 
Zgoda na przetwarzanie danych:  

Ja, ………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych.  

…………………………    …………………………………………………………….. 
          (data)          (podpis) 
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