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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" 

siedziba: ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

telefon: 32 720 65 02,  

mail:biuro@partnerstwonajurze.pl 

NIP: 628 216 17 85, KRS: 0000262087 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystawcy z dnia 10-06-2019 

 

Deklaracja zgłoszeniowa stoiska 

„Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem” 
1 września 2019 roku, niedziela, godz. 13:00 ÷ 18:30, 

Gmina Babice, ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny 

 

1. Nazwa Wystawcy (osoba prawna/osoba fizyczna/jednostka organizacyjna): 

 

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

 

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za stoisko Wystawcy:  

 

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

 

3. Adres siedziby Wystawcy: …………….…………………………………………………………… 
 

4. Telefon/adres e-mail Wystawcy: …...……………………………………………………………… 
 

5. Typ stoiska (niepotrzebne skreślić): rzemieślnicze, informacyjne, doradcze, profilaktyczne.  

 

6. Opis przedmiotu stoiska (np. co będzie sprzedawane, jakie usługi będą świadczone): 

 

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

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

 

7. Dodatkowe atrakcje na stoisku (np. degustacja, warsztaty, prelekcje):  

Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia na stoisku, atrakcji w godzinach od 13:00 do 18:30 w formie:  

✓ bezpłatnej degustacji dla minimum 50 osób do wyboru: lokalna potrawa /ekologiczne 

wypieki/ produkty związane z Wystawcą (w formularzu należy zaznaczyć, co będzie 

do degustacji wraz z gramaturą porcji); 
lub  

✓ warsztatów tematycznych dla minimum 28 osób – o każdej pełnej godzinie 7 osób; 
lub 

✓ innych atrakcji dla dzieci i dorosłych, wymagających interakcji z uczestnikami imprezy 

np. malowanie twarzy, pokazy sztuczek, zabawy – chodzenie na szczudłach, tatuaże, 

konkursy, loterie, itd., itp,  

 
Atrakcja MUSI mieć związek z tematem stoiska oraz nie może się powtarzać, dlatego rzemieślnik, który 

jako kolejny przyśle formularz z podobną do już zgłoszonej atrakcji zostanie poproszony mailowo o 

dokonanie zmiany atrakcji i przesłanie propozycji nowej atrakcji w wyznaczonym przez LGD terminie – w 

przypadku braku aktualizacji atrakcji, Wystawca zostanie automatycznie skreślony z listy Wystawców bez 

odrębnego powiadamiania. 

 

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

 

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

 

…………………………………….………………………………………………………………… 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" 

siedziba: ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

telefon: 32 720 65 02,  

mail:biuro@partnerstwonajurze.pl 

NIP: 628 216 17 85, KRS: 0000262087 

8.  Własnoręcznie podpisaną Deklarację zgłoszeniową stoiska, należy przesłać za pośrednictwem 

poczty listem poleconym na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3, 

32-500 Chrzanów lub dostarczyć do naszego biura (II piętro, pokój nr 202). Termin składania 

zgłoszeń upływa 12-07-2019 roku, o godz. 15:00 (liczy się data wpływu Deklaracji zgłoszeniowej 

stoiska, do naszego biura). 
 

9.  LGD „Partnerstwo na Jurze” informuje tylko Wystawców, których stoiska się nie zakwalifikowały 

lub w przypadku błędów w deklaracji. 
 

10. Wysłanie „Deklaracji zgłoszeniowej stoiska” oznacza, iż zgłaszający przeczytał i oświadcza że 

akceptuje warunki „Regulaminu Wystawcy” z dnia 10 czerwca 2019. 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

a) administratorem danych osobowych Zgłaszającego będzie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 

na Jurze”, ulicy Focha 3, 32-500 Chrzanów; 

b) dane osobowe Zgłaszającego przetwarzane będą w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem wydarzenia, jego promocją, jak również w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych ze statutową działalnością Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, ulicy Focha 3, 

32-500 Chrzanów; 

c) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

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 – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 

6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa 

(dane nieobowiązkowe); 

d) przekazanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 

udziału w wydarzeniu, 

e) Zgłaszającemu  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, 

 

11. Każdy punkt deklaracji zgłoszeniowej stoiska musi być wypełniony. 

 

 

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

                 (Miejscowość, data)                                                                           (Czytelny podpis Wystawcy) 

 


