
XV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 

20 września 2020 r.  

Muzeum Wsi Kieleckiej  

Park Etnograficzny w Tokarni 
 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 341 69 12,  

e-mail: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE KARTY) 

 

WYSTAWCA 
 

Nazwa wystawcy .......................................................................................................................................................... 

 

Adres............................................................................................................................................................................. 

 

Tel...................................................e-mail.................................................................................................................... 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu *.............................................................................................................................. 

* pole obowiązkowe 

                                                 Tel.* ........................................................e-mail:………………………...................... 
 

Warunki udziału w Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz wyrażam zgodę na 

wykorzystanie zdjęć, filmów – z wizerunkiem wystawców – wykonanych podczas Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego do celów 

prasowych, reklamowych, promocyjnych i dokumentujących działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i 

przyjmuję do wiadomości, że:  

Zgodnie z art. 13 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 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 

3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe 

zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą 

przekazywane innym Administratorom, chyba że wymagają tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu 

zakończenia cyklicznie odbywających się Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej, o 

której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 

6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy Rozporządzenia. 8. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w imprezie. 

9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

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

                 Czytelny podpis wystawcy lub osoby upoważnionej                                        Czytelny podpis osoby wyznaczonej do kontaktu  

                                                                                                                                      (w przypadku gdy jest inna niż Wystawca) 

 

ZAMÓWIENIE 
Zamawiam (odpowiednie zakreślić): 

 

1. powierzchnię z drewnianym domkiem (wymiary blatu domku:180cm x 65 cm)  
* można rezerwować tylko 1 domek, ilość domków ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

  

LUB 

 

2. powierzchnię pod własną zabudowę            o wymiarach …………………….….. (w metrach) 

MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE 

mailto:iod@sejmik.kielce.pl


 

 

Dostęp do prądu: 

 

NIE                 

TAK        -   jeśli tak to należy podać łączną moc urządzeń w kW…………………….  

 

(odpłatność za prąd: do 3 kW - 35,00 zł od 3 kW do 6kW - 70,00 zł, od 6kW do 9kW - 105,00 zł + dodatkowo za 

każdy kolejny 1 kW - 35,00 zł - należy koniecznie zaopatrzyć się we własną gaśnicę oraz kilkudziesięciometrowy 

przedłużacz) 

Zakaz używania kuchenek zasilanych gazowo, dopuszczalne są jedynie urządzenia elektryczne. 

Organizator stoiska odpowiedzialny jest za dochowanie wszelkich obowiązków sanitarnych wynikających z 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Organizatorów (m.in. Regulaminu zwiedzania Parku 

Etnograficznego w Tokarni). 

  

Dodatkowe uwagi dot. stoiska i udziału w Jarmarku……………………………………………………………. 

 

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

 

 
ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONKURSIE  KULINARNYM  

„Wiejskie Czekadełko” 
 

 

Nazwa potrawy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Przepis na wykonanie potrawy, krótki jej opis oraz wskazanie jej związku z regionem świętokrzyskim (proszę o 

czytelne wypełnienie): 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Warunki udziału w konkursie kulinarnym 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz wyrażam zgodę na 

wykorzystanie zdjęć, filmów – z wizerunkiem wystawców – wykonanych podczas konkursu kulinarnego do celów prasowych, reklamowych, 

promocyjnych i dokumentujących działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i przyjmuję do wiadomości, że:  

Zgodnie z art. 13 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 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 

3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe 

zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w konkursie kulinarnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia. 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym 

Administratorom, chyba że wymagają tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia 

cyklicznie odbywających się Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej, o której mowa 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 6. Przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy Rozporządzenia. 8. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w konkursie. 9. Moje dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

 

......................................................................                                  
Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONKURSIE  „Świętokrzyska EtnoBłyskotka” 

mailto:iod@sejmik.kielce.pl


 

 

 

Nazwa  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Krótki opis dotyczący materiałów i sposobu wykonania EtnoBłyskotki oraz jej związku z tradycjami regionu 

świętokrzyskiego (proszę o czytelne wypełnienie): 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Warunki udziału w konkursie rękodzielniczym 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz wyrażam zgodę na 

wykorzystanie zdjęć, filmów – z wizerunkiem wystawców – wykonanych podczas konkursu rękodzielniczego do celów prasowych, 

reklamowych, promocyjnych i dokumentujących działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i przyjmuję do 

wiadomości, że:  

Zgodnie z art. 13 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 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 

3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe 

zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w konkursie rękodzielniczym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia. 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym 

Administratorom, chyba że wymagają tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia 

cyklicznie odbywających się Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej, o której mowa 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 6. Przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy Rozporządzenia. 8. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w konkursie. 9. Moje dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

                                         
 

 
  ......................................................................                                  
Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem XV Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego oraz regulaminów 

konkursów: „Świętokrzyska EtnoBłyskotka” oraz „Wiejskie Czekadełko” przyjmujemy zamieszczone tam 

warunki i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

 

Miejscowość, data                                                                   *Pieczęć i podpisy prawnie wiążące 

 

 

 
 

  ......................................................................                                 ........................................................................ 

* pole obowiązkowe 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub e-mailem w terminie do 31.08.2020 r. na adres 

Organizatora XV Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba domków wystawienniczych ograniczona. 

 
 

mailto:iod@sejmik.kielce.pl

