Regulamin XIV Jarmarku Tumskiego
Termin: 3-5.06.2022 r.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady organizacyjne XIV Jarmarku Tumskiego, który odbędzie się w dniach
3-5.06.2022 r. na terenie Płocka.
Miejsce: Płock – Stare Miasto
pl. Stary Rynek – ul. Grodzka – pl. Narutowicza – ul. Tumska – pl. Nowy Rynek
Organizator:
Urząd Miasta Płocka
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
Muzeum Mazowieckie w Płocku
1. Zgłoszenia
1.1. Zgłoszenia uczestnictwa w XIV Jarmarku Tumskim należy dokonać poprzez jeden z wymienionych
sposobów:
a. nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej drogą pocztową na adres Biura
Jarmarku Tumskiego, z dopiskiem „XIV Jarmark Tumski”:
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, ul. Jakubowskiego 10,
09-402 Płock;
b. nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną z odręcznym
podpisem (skan) na adres e-mail: biuro@jarmarktumski.eu; (Uwaga! Zmiana adresu
mailowego!)
1.2. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data
przyjęcia informacji e-mailowej). Po tym terminie listy zostaną zamknięte.
1.3. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w XIV Jarmarku
Tumskim.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
1.5. Na prośbę Organizatora Wystawcy winni przesłać na adres Biura XIV Jarmarku Tumskiego
fotografię przedstawiającą asortyment przeznaczony do ekspozycji podczas trwania Jarmarku.
1.6. Wstępna informacja o zakwalifikowaniu do udziału w XIV Jarmarku Tumskim, przesłana do
Wystawcy, zobowiązuje go do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik nr 5)
za wynajem miejsca handlowego.
1.7. Za złamanie niniejszego Regulaminu, Organizator może usunąć wystawcę z terenu imprezy. W tej
sytuacji opłata za udział w Jarmarku nie zostanie zwrócona.
1.8. Rezygnacja z uczestnictwa w XIV Jarmarku Tumskim nie wiąże się ze zwrotem dokonanej opłaty.
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2. Warunki płatności
2.1. Wysokość opłat za stoiska wystawiennicze określa „Cennik opłat za stoiska wystawiennicze XIV
Jarmarku Tumskiego” (Załącznik nr 5).
2.2. Wysokość opłaty za stoisko uczestnik otrzyma w stosownym powiadomieniu.
2.3. Opłatę za stoisko należy uiścić (Uwaga! Opłatę należy uiścić po wcześniejszej informacji o
zakwalifikowaniu) wyłącznie przelewem na poniższe konto bankowe w ciągu 14 dni od daty
otrzymania informacji o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku. Niewpłacenie wymaganej
kwoty w ustalonym terminie będzie traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z udziału w XIV
Jarmarku Tumskim.
Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 12 1240 3174 1111 0010 6164 4620
Nazwa i dane odbiorcy: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, ul. Jakubowskiego
10, 09-402 Płock
W tytule przelewu prosimy wpisać numer stoiska oraz imię i nazwisko wpisane w kartę
zgłoszeniową.
2.4. Na wniosek Wystawcy fakturę VAT wystawia Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i
Stefana Themersonów , ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock.
2.5. Wystawienie faktury możliwe będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Karcie Zgłoszenia.
Prosimy o wpisanie numeru NIP. W przeciwnym razie zostanie wystawiony tylko paragon. Późniejsze
wnioski o wystawienie faktury nie będą uwzględniane.
2.6. Stoiska kolekcjonerskie będą wyłączone z opłat. Bezpłatne miejsce na terenie Jarmarku
przysługuje kolekcjonerom po przesłaniu na adres Biura XIV Jarmarku Tumskiego kserokopii lub skanu
legitymacji członkowskiej stowarzyszenia kolekcjonerskiego wraz z potwierdzeniem opłaconej składki
członkowskiej za 2022 r. Prawo do korzystania ze strefy kolekcjonerskiej mają:
a) członkowie stowarzyszeń zrzeszonych z Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerów,
b) członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
c) członkowie Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego,
d) członkowie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
e) członkowie zagranicznych organizacji kolekcjonerskich.
3. Stoisko
3.1. Powierzchnia stoiska nie może przekraczać 9m 2 i długość frontu stoiska – 3 m. Wystawcy
posiadający większe stoiska zobowiązani są uiścić dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdy metr
kwadratowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w
Jarmarku. Niewpłacenie wymaganej kwoty w ustalonym terminie będzie traktowane przez Organizatora
jako rezygnacja z udziału w XIV Jarmarku Tumskim. W przypadku stwierdzenia, że wielkość stoiska jest
niezgodna z podanym w zgłoszeniu (większa), Organizator ma prawo żądać postawienia stoiska
zgodnego ze zgłoszeniem lub uregulowania stosownej opłaty. Wysokość opłaty za ponadwymiarowe
stoisko uczestnik otrzyma w stosownym powiadomieniu.
3.2. Wyznaczenie miejsca wystawienniczego przez Organizatora jest ostateczne i nie podlega
negocjacji. Ilość stoisk jest ograniczona.
3.3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc przysługuje uczestnikom ubiegłorocznych edycji Jarmarku.
3.4. Przez stoisko rozumie się namiot, stand, kram lub wydzielone, samodzielne miejsce sprzedaży o
określonej konstrukcji wraz z ekspozycją towaru. Stoiskiem nie są materiały rozłożone na powierzchni
ziemi, typu dywan, ręcznik, kartony. Wystawcy, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych,
zostaną usunięci oraz nie będą mogli uczestniczyć w kolejnej edycji Jarmarku Tumskiego.
3.5. Nie przewiduje się możliwości handlu z samochodów oraz pozostawienia samochodu na miejscu
sprzedaży.
3.6. Istnieje możliwość wypożyczenia kramu od Organizatora. Ilość kramów jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy stoisko powierzone Wystawcy ulegnie zniszczeniu,
odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca, za wyjątkiem szkód spowodowanych
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działaniem sił przyrody, bądź do spowodowania których nie przyczyniło się działanie lub zaniechanie
Wystawcy.
4. Postanowienia organizacyjne
4.1. Wystawca ma obowiązek:
a. przygotować stoisko oraz usunąć wszelkie pojazdy do godz. 1130 w dniu 3.06.2022 r.;
b. opuścić teren imprezy do godz. 1900 w dniu 5.06.2022 r.
4.2. Organizator nie zapewnia parkingów dla Wystawców. Dostępne są parkingi publiczne w miejscach
wyznaczonych.
4.3. Przepustkę na wjazd na teren Jarmarku, wraz z kartą stoiska opatrzoną numerem stoiska,
Wystawcy otrzymują w dniu 2.06.2022 r. w Biurze Obsługi Jarmarku w godzinach 18 00 - 2100, a w dniu
03.06.2022 r. od godziny 630 w punktach informacyjnych XIV Jarmarku Tumskiego.
4.4. Wystawca zobowiązuje się do uruchomienia i pracy stoiska w dniach i godzinach, w których
Jarmark jest czynny dla zwiedzających, tj.:
a. piątek, 3.06.2022 r. - w godz. 1200 - 1900;
b. sobota, 4.06.2022 r. - w godz. 1000 - 1900;
c. niedziela, 5.06.2022 r. - w godz. 1000 - 1900.
4.5. Działalność handlową można prowadzić jedynie w wyznaczonym miejscu, na podstawie karty
stoiska potwierdzającej jego przydział oraz identyfikatora wydanego przez Organizatora dla każdej
osoby zgłoszonej przez Wystawcę.
4.6. Osoby nieposiadające identyfikatora i karty stoiska będą usuwane przez służby porządkowe z
terenu XIV Jarmarku Tumskiego.
4.7. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru niezgodnego z podanym w
zgłoszeniu oraz z charakterem Jarmarku, a także towaru niedopuszczonego do obrotu przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.
4.8. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza miejscem wyznaczonym przez
Organizatorów.
4.9. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania
na terenie Jarmarku obowiązujących przepisów w zakresie:
a. wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych;
b. posługiwania się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi (np. wagi itp.);
c. przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży;
d. prawidłowego użytkowania stoiska według regulaminu dołączonego do zgłoszenia uczestnictwa
w Jarmarku.
4.10. Wystawcy stoisk gastronomicznych i z artykułami spożywczymi są zobowiązani do zapewnienia
właściwych warunków higieniczno-sanitarnych. Wystawcy są zobowiązani uzgodnić oferowany
asortyment w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock.
Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą artykułów
spożywczych muszą posiadać ważne książeczki zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych. W szczególności Wystawcy stoisk gastronomicznych zobowiązani są
dodatkowo do zabezpieczenia płyt chodnikowych folią, która nie dopuści do powstawania
plam z tłuszczu. Brak zabezpieczenia w postaci folii będzie skutkował usunięciem Wystawcy z
terenu XIV Jarmarku Tumskiego. W przypadku zanieczyszczenia chodnika Wystawca będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów sprzątania poniesionych przez Organizatorów.
4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym i z
innymi instytucjami.
4.12. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji (np. alkohol),
winien uzyskać stosowne pozwolenia bądź koncesje.
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4.13. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.
4.14. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wystawcy na terenie XIV Jarmarku Tumskiego i w
najbliższym jego otoczeniu ponosi Wystawca.
4.15. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt, Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwanie Jarmarku.
4.16. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody powstałe na stoisku Wystawcy, które spowodowane
zostaną kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w
dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
4.17. Zabrania się eksponowania i sprzedaży przedmiotów i symboli propagujących i nawiązujących do
historii wszelkich odmian totalitaryzmu, pod rygorem usunięcia wystawcy z terenu XI V Jarmarku
Tumskiego.
5. Przepisy końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezawinionych i
niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych) prawo do
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku.
5.2. W przypadku skorzystania przez Organizatora z uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1.,
Organizator w terminie 60 dni zwróci Uczestnikowi wartość wniesionej opłaty za uczestnictwo w
Jarmarku pomniejszoną o wartość brutto usług dodatkowych dotychczas wykonanych na rzecz
Uczestnika oraz pomniejszoną o wartość brutto opłaty eksploatacyjnej proporcjonalnie do liczby
odbytych dni Jarmarku, a w przypadku Uczestników strefy Gastronomicznej także z uwzględnieniem
kosztów zużycia prądu w tym czasie.
5.3. Wystawca biorący udział w XIV Jarmarku Tumskim zobowiązany jest do dostosowania się do
aktualnych zasad bezpieczeństwa wynikających z zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Organizator bezpośrednio przed Jarmarkiem zamieści na oficjalnej stronie Jarmarku
www.jarmarktumski.plock.eu aktualne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i wymogi jakie musi
spełnić Wystawca biorących udział w XIV Jarmarku Tumskim. W przypadku nie dostosowania się do
zasad bezpieczeństwa i nie spełnienia wymogów Organizator ma prawo usunąć Wystawcę z terenu
imprezy, opłata za stoisko nie podlega zwrotowi.
5.4. Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane w formie pisemnej do Biura
XIII Jarmarku Tumskiego niezwłocznie, ale najpóźniej do 19.06.2022 r., reklamacje złożone w
późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
5.5. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5.6. Wystawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i nagrań filmowych
(zawierających logotyp Wystawcy, a także wizerunek osób obsługujących stoisko) podczas XIV
Jarmarku Tumskiego oraz do ich rozpowszechniania w materiałach reklamowych Organizatora (w tym
również w Internecie) oraz miasta Płock.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na
oficjalnej stronie internetowej Jarmarku Tumskiego (www.jarmarktumski.plock.eu).
Powołując się na art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. Organizator informuje, że udział wystawców w XIV Jarmarku Tumskim jest jednoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach organizacyjnych XIV Jarmarku
Tumskiego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).
5.8. Organizator informuje, że udział w XIV Jarmarku Tumskim jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na
utrwalenie, rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i
metodami w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i innych materiałach
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marketingowych na potrzeby promocji XIV Jarmarku Tumskiego oraz na potrzeby kolejnych edycji
Jarmarku Tumskiego.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jak „RODO”) podajemy poniżej
ważne informacje na temat Państwa danych osobowych zbieranych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
im. Franciszki i Stefana Themersonów.
1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana
Themersonów z siedzibą w Płocku przy ul. Jakubowskiego 10. W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z:
Inspektorem Ochrony Danych
pod numerem telefonu 24 366 43 44
pod adresem e-mail na adres: ido@pokis.pl
pisząc na adres: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów,
ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
2. Pani/ Pana podane dane będą przetwarzane w celu organizacji XIV Jarmarku Tumskiego:
przyjmowanie zgłoszeń
przesyłanie informacji drogą mailową
wystawianie faktur
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku
- art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO na podstawie wydanej przez Państwa zgody
- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy
- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu przeciwdziałania, zwalczania,
a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób
zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób przebywających na
terenie imprezy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i e)
RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Państwa dane mogą być przekazane przez Organizatora wydarzenia do Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Płocku w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/ Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi, której dotyczy umowa.
8. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe przekazywane są w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki im. Themersonów danych uniemożliwi Państwa udział w XIV Jarmarku Tumskim.
11. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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