
REGULAMIN III LESKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO 
Lesko 8–9 KWIETNIA 2022 r. 

 
§1 

Zasady ogólne 
1. Organizatorem III Leskiego Jarmarku Wielkanocnego odbywającego się w terminie 8–9.04.2022 r. jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski oraz 
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku. 
2. Jarmark odbywa się w Lesku w obrębie Małego Rynku – Plac S liz yn skiego i Plac Pułaskiego oraz ulice przyległe, na zasadach organizacji bazaro w 
miejskich, z przestrzeganiem wszystkich obostrzen  związanych z Covid-19 w tym zakresie. Podane zostaną one w dalszej częs ci regulaminu. 
3. Celem Jarmarku Wielkanocnego jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych oraz 
wsparcie lokalnych  inicjatyw społecznych. 
4. W trakcie Jarmarku preferowana będzie wystawa i sprzedaz  produkto w o charakterze regionalnym, o tematyce s wiątecznej i związanej z okresem 
wiosennym, takich jak: 
Artykuły przemysłowe: muszą byc  dziełem, tworem człowieka, kto re powstały w sposo b nieprzemysłowy – najczęs ciej bez uz ycia maszyn. Jednoczes nie 
posiadają okres lone walory artystyczne, mają w sobie zawarty motyw, s wiąt, kultury, regionu, kraju. Jest to m.in. ceramika artystyczna, zabawki, artykuły 
s wiąteczne, wyroby regionalne, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, wyroby własne, itp. 
Artykuły spożywcze: wyroby regionalne, wypieki s wiąteczne, sery, pieczywo, słodycze, miody, itp. 
5. Każdy Wystawca ma obowiązek podania Organizatorowi do weryfikacji asortyment stoiska w zgłoszeniu udziału w Jarmarku oraz podczas 
przygotowywania stoiska w dniu rozpoczęcia Jarmarku. 
6. Organizator ma prawo odmówić wynajęcia stoiska lub udostępnienia powierzchni wystawienniczej Wystawcy, którego ofertę uważa za 
niezgodną z głównymi założeniami idei Jarmarku (§1 pkt. 4). O przyjęciu, bądź odrzuceniu asortymentu Wystawcy decyduje Dyrektor 
Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
7. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska – porządek oraz przystrojenie ozdobami s wiątecznymi. 
8. Organizator ma prawo zaz ądac  od Wystawcy (zanim podejmie decyzję o jego uczestnictwie), przykładowego zdjęcia aranz acji własnego stoiska. Zdjęcia 
przekazane przez Wystawcę lub wykonane przez Organizatora podczas trwającego Jarmarku mogą zostac  wykorzystane w celu prezentacji i promocji 
wydarzenia. Wystawca wyraz a tym samym zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie w tym celu. Ponadto Wystawca moz e wyrazic  dobrowolną zgodę 
na publikację swojego wizerunku podczas wykonywania zdjęc  przez Organizatora w powyz szym celu. 
9. Wystawcy zobowiązują się do uszanowania charakteru wydarzenia i miejsca, poprzez nie wystawianie towaro w sprzecznych ze specyfikacją 
Organizatora. Wystawcy zobowiązują się ro wniez  do usunięcia tych elemento w swej oferty, kto re Organizator uzna za niemoz liwe do pogodzenia 
z charakterem Jarmarku Wielkanocnego. 
10. Zgłoszenia Wystawco w przyjmowane będą do dnia 1 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00 lub do wyczerpania miejsc. 
11. Wypełnienie i dostarczenie podpisanego Wniosku (Zał. nr 1) oraz Karty Zgłoszenia (Zał. nr 3) jest ro wnoznaczne z zaakceptowaniem postanowien  
niniejszego Regulaminu. 
 

§2 
Warunki udziału 

1. Warunkiem udziału w Jarmarku jest zawarcie umowy uczestnictwa poprzez: 
a) wypełnienie przez osobę umocowaną prawnie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego, w sposo b czytelny (duz e litery drukowane) i kompletny oraz 
dostarczenie do Bieszczadzkiego Domu Kultury Wniosku o zaprezentowanie stoiska wystawowo-handlowego podczas Jarmarku (załącznik nr 1 
do Regulaminu); 
b) wypełnienie przez osobę umocowaną prawnie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego, w sposo b czytelny (duz e litery drukowane) i kompletny 
oraz dostarczenie do Bieszczadzkiego Domu Kultury Karty Zgłoszenia (załącznik nr 3 do Regulaminu); 
c) wypełnienie Wniosku o wydanie jednorazowego/terminowego zezwolenia na wjazd oraz posto j pojazdu na czas rozładunku i załadunku towaru na teren 
Jarmarku (załącznik nr 2 do Regulaminu - jes li dotyczy); 
d) dokonanie wpłaty (na konto Gminy Lesko) za dzierz awę miejsca wystawowego w kwocie 30,00 zł brutto za każdy dzień wystawowy zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 187/XII/19 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 grudnia 2019 r. Nalez ną kwotę (30,00 zł – 1 dzien  wystawowy, bądz  60,00 zł – 
dwa dni wystawowe) nalez y wpłacic  i dołączyc  potwierdzenie wpłaty do dokumento w zgłoszeniowych (rachunek bankowy Gminy Lesko nr 81 1130 1105 
0005 2072 7320 0003, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego), maksymalnie do dnia 6.04.2022 r. W tytule przelewu nalez y wpisac  „III Leski 
Jarmark Wielkanocny 2022”. Niedotrzymanie powyz szego terminu skutkuje skres leniem z listy bez koniecznos ci poinformowania przez Organizatora. 
W przypadku nieobecnos ci wystawcy na Jarmarku z jakiegokolwiek powodu pieniądze nie zostaną zwro cone; 
e) podpisanie umowy indywidualnej z Gminą Lesko na dzierz awę miejsca wystawowego na czas trwania Jarmarku. Umowa zostanie podpisana 
po wspomnianej weryfikacji Wniosku oraz Karty Zgłoszenia pod względem formalnym i po zapoznaniu się ze zgodnos cią asortymentu stoiska względem 
gło wnych załoz en  idei Jarmarku oraz po zaksięgowaniu wpłaty. 
2. Wymagane dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty za dzierz awę miejsca wystawowego (UWAGA!!! Wpłaty dokonujemy po pozytywnej 
opinii Dyrektora BDK odnośnie stoiska) nalez y dostarczyc  do Bieszczadzkiego Domu Kultury za pomocą jednego z następujących trybo w: 
a) osobis cie w sekretariacie Bieszczadzkiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 7, 38-600 Lesko, budynek dawnego gimnazjum (siedziba tymczasowa 
na czas remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 1!) 
b) pocztą tradycyjną na adres Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Kos ciuszki 7, 38-600 Lesko, z dopiskiem na kopercie „III Leski Jarmark Wielkanocny 
2022” (obowiązuje data wpływu do Organizatora), 
c) elektronicznie na adres e-mail: sekretariatbdk@lesko.pl lub dyrekcjabdk@lesko.pl (skan podpisanych dokumento w). 
3. Wystawcy wyraz ają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojego stoiska oraz nieodpłatne uz ycie tych materiało w w celu promocji Jarmarku i Gminy 
Lesko. 
4. Podanie danych osobowych w załącznikach do regulaminu jest niezbędne do uczestnictwa w Jarmarku, natomiast zgoda na publikację wizerunku jest 
dobrowolna i nie wpływa na moz liwos c  udziału w wydarzeniu. 
 

§3 
Przepisy organizacyjne 

1. Lokalizacja stoiska jest okres lana przez Organizatora i zalez y od warunko w organizacyjno-technicznych Jarmarku. 
2. Organizator zapewnia dla rękodzielniko w, w miarę moz liwos ci powierzchnię wystawową oraz stoły wystawowe pod namiotami Organizatora, jednak 
ilos c  tych miejsc jest ograniczona i przydzielana będzie według kolejnos ci zgłoszen . Maksymalna wielkos c  jednego stoiska w namiotach Organizatora 
wynosi 4 m długos ci i 3 m szerokos ci. Pozostali wystawcy zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia namiotu, bądz  stoiska o  maksymalnych 
wymiarach 3 m szerokos ci i 6 m długos ci (nie dotyczy stoiska z samochodami typu food truck), przy czym powierzchnię i miejsce wyznacza Organizator. 
3. Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej w celu podłączenia ewentualnych elektrycznych ozdo b jako elementu dekoracyjnego stoiska. 
Wystawca ma obowiązek zabezpieczyc  na własny koszt wspomniane ozdoby oraz przedłuz acz z atestem w miarę zapotrzebowania. Jes li zapotrzebowanie 
Wystawcy na energię jest większe niz  1 kW, wymagane jest zgłoszenie tego faktu do Organizatora minimum dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia Jarmarku, 
w celu zamo wienia odpowiedniej mocy energii u jej dostawcy (PGE). 
4. Wjazd na teren Jarmarku jest dopuszczalny tylko dla pojazdo w zgłoszonych do Organizatora. Posto j pojazdu oraz przygotowanie stoiska do sprzedaz y 
jest dopuszczalne kaz dego dnia trwania Jarmarku w godz. od 7:00 do 10:00 (na czas rozładunku towaru) oraz w godz. od 15:00 do 17:00 (na czas załadunku 
towaru po zakon czonym dniu prezentacji), jednakz e kaz dorazowy czas postoju na placu wystawowym nie moz e byc  dłuz szy niz  30 minut. 
5. Kaz demu Wystawcy miejsce wystawowe zostanie przypisane przez Organizatora przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego 
rozpoczęcia. Nie ma moz liwos ci zajęcia miejsca innego niz  wynika z przydziału, chyba z e kto rys  z wystawco w zgłosi wczes niej swoją nieobecnos c . W innym 
wypadku Organizator ma prawo nie wyrazic  zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogo lną wizją i porządkiem. 
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6. Działalnos c  Wystawco w w trakcie III Leskiego Jarmarku Wielkanocnego 2022 odbywac  się powinna obligatoryjnie w następujących godzinach: 
8.04 (piątek): 10:00 – 16:00 
9.04 (sobota): 9:00 – 15:00 
7. Organizator dopuszcza moz liwos c  prowadzenia działalnos ci przez Wystawco w poza godzinami okres lonymi powyz ej (§3 pkt.7), jednak z ich 
uwzględnieniem. 
8. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdo w na terenie Jarmarku (nie dotyczy pojazdo w będących elementami stoiska). Kara za nieuprawniony 
posto j pojazdu zgodna jest z Kodeksem Wykroczen . 
9. Wystawcy są zobowiązani utrzymywac  teren stoiska w porządku i czystos ci. 
10. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elemento w wyposaz enia stoisk i wprowadzające zagroz enie bezpieczen stwa uczestniko w Jarmarku, 
szczego lnie: 
a) Podłączania i uz ytkowania niesprawnych urządzen  elektrycznych; 
b) Wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatora; 
c) Pozostawianie bez dozoru działających urządzen , kto re nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji; 
d) Uz ywania urządzen  gazowych bez szczego łowego uzgodnienia z Organizatorem; 
e) Uz ywania z ro deł otwartego ognia bez szczego łowego uzgodnienia z Organizatorem; 
f) Wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiało w niebezpiecznych; 
g) Stwarzania zagroz enia poz arowego; 
h) Blokowania dro g ewakuacyjnych. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy uz ywającego urządzen  elektrycznych o poborze prądu większym niz  
zadeklarowany w KARCIE ZGŁOSZENIA (ZAŁ NR 3 DO REGULAMINU III LESKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO). 
12. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POZ . itp. instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badan , zezwolen , 
certyfikato w, itp. 
 

§4 
Covid – 19 

1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegac  wszelkich przepiso w dotyczących zachowania bezpieczen stwa w związku z epidemią COVID-19. Wystawca 
zobowiązuje się w szczego lnos ci do zapewnienia s rodko w ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla siebie, swoich pracowniko w oraz oso b korzystających 
z usług Wystawcy w trakcie trwania Jarmarku. 
2. Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-
ograniczenia 
3. Niestosowanie się do wskazanych w ust. 1 i 2 zasad i ograniczen  uprawnia Organizatora do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§5 

Inne 
1. Na czas trwania Jarmarku Organizator zapewnia Wystawcom dostęp do toalet, ciepłej kawy i herbaty. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za wypadki oso b, szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego 
przed, po i w czasie trwania Jarmarku. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za szkody lub ubytki spowodowane siłą wyz szą, np. działaniem sił przyrody, przerwą w dostawie energii 
elektrycznej i innymi przyczynami losowymi. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za ewentualne szkody uczestniko w powstałe w wyniku odwołania lub przerwania Jarmarku. 
6. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator. 
7. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.lesko.pl/bdk oraz www.lesko.pl, a takz e w sekretariacie 
Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, ul. Kos ciuszki 7. 
8. Szczego łowe informacje udzielane są w: 
a) sekretariacie Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, ul. Kos ciuszki 7, nr tel.: 13 469 66 49, e-mail:sekretariatbdk@lesko.pl; 
b) Biurze Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, poko j nr 105, nr tel.: 13 469 80 01 wew. 36, e-mail: promocja@lesko.pl 
 

§6 
Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, z e: 
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, nr tel.: 13 469 66 49, e-mail: 
sekretariatbdk@lesko.pl oraz Miasto i Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, nr tel.: 13 469 80 01, e-mail: gmina@lesko.pl. 
2. W sprawie pytan  dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a takz e przysługujących Pani/Panu uprawnien , moz na 
kontaktowac  się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych poprzez e-mail: iod@lesko.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. zawarcie umowy, w celu uczestnictwa w Jarmarku - obowiązkowa; 
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyraz enie zgody, w celu prezentacji, promocji i przeprowadzenia relacji z tego wydarzenia w mediach – dobrowolna; 
c) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 25 paz dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnos ci kulturalnej; 
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celo w okres lonych w §2 niniejszego regulaminu, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Z prawa do sprzeciwu moz na skorzystac  w dowolnym momencie. Jest to prawo do z ądania, by administrator zaprzestał wykorzystywania danych 
osobowych w okres lonym celu, z przyczyn związanych ze szczego lną sytuacją składającego sprzeciw. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania 
oceny sprzeciwu. Sprzeciw nalez y uzasadnic , aby moz na było dokonac  jego oceny – nieuzasadniony lub z le uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony, jez eli przyczyny jego wniesienia będą waz niejsze, niz  powody dla kto rych korzysta się z danych. 
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego włas ciwego w sprawach ochrony danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. W przypadku wyraz enia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, kto re miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
8. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia i wzięcia udziału w wydarzeniu, natomiast zgoda na publikację 
wizerunku jest dobrowolna i nie wpływa na moz liwos c  udziału w wydarzeniu. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposo b zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

