
 

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY ŚWIĘTA KARPIA  
 
Karta zgłoszeniowa Wystawcy 10. Wojewódzkiego Święta Karpia  oPolskiego.  
Data wydarzenia: 1-2 października 2022 r.  
Miejsce: Zamek Książęcy w Niemodlinie, Rynek 55, 49-100 Niemodlin  
Informacji dodatkowych udziela Organizator:  
Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" - tel. 535 380 010, 696 645 944 
 

NAZWA I ADRES WYSTAWCY 
Imię i nazwisko/ Nazwa Wystawcy/ NIP/ Adres wystawcy  (klauzula RODO w załączeniu)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

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

DANE KONTAKTOWE  
Imię i nazwisko + mail i telefon osoby odpowiedzialnej za kontakt (klauzula RODO w załączeniu)  

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

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

ZGŁOSZENIE NA WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO KARPIA OPOLSKIEGO 
 
Zgłaszamy chęć uczestnictwa w Wojewódzkim Święcie Karpia oPolskiego na zasadach opisanych w 
niniejszym zgłoszeniu.  
 

Składając niniejsze zgłoszenie oświadczam/y, że akceptujemy załączony Regulamin Wystawców oraz 
zobowiązujemy się go przestrzegać.  
 

Składając niniejsze zgłoszenie oświadczam/y: 
a)  że posiadam/y aktualne badania, zezwolenia, certyfikaty, wpisy, itd., niezbędne do prowadzenia 
swojej działalności, zgodnie z wymaganiami (PIH, KAS, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp.) 
b) że posiadamy sprawny i bezpieczny sprzęt, zgodny z wymogami sanitarnymi i BHP, doświadczenie 
oraz przeszkolony personel do prowadzenia w/w działalności na imprezach 
 

Składając niniejsze oświadczenie oświadczam/y, że w związku z uczestnictwem w Wojewódzkim 
Święcie Karpia oPolskiego:  
a) biorę udział w w/w imprezie na własną odpowiedzialność 
b) ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przeze mnie i/lub 
sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie trwania imprezy 
c) przeczytałem(am) i akceptuję Regulamin Wystawcy 
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb koniecznych dla realizacji w/w 
imprezy 
e) zapoznałem (am) się z Klauzulą Informacyjną i  Zgodą na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik 
do karty zgłoszenia) 



 
 
Zgłaszamy chęć uczestnictwa w następujące dni: 

● SOBOTA - 1 października 2022 r. 

● NIEDZIELA - 2 października 2022 r. 

● OBA DNI - 1 i 2 października 2022 r. 

 
BRANŻA WYSTAWCY 
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej branży oraz dodatkowo w opcji "inne" doprecyzowanie 
szczegółowego asortymentu na stanowisku.  
Koszt stoiska, zgodnie z załączonym Regulaminem:  
- rękodzielnicy - 50 zł za jeden dzień wydarzenia (100 zł za dwa dni uczestnictwa)  
- pozostali wystawcy 100 zł za jeden dzień (200 zł za dwa dni uczestnictwa) 
 

● produkty rybne 
● rękodzieło 
● stanowisko gastronomiczne 
● lokalne produkty 
● INNE - proszę podać jakie:……………………………………………………………………………………………… 

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCE (wielkość i kolor namiotu)  
Prosimy o podanie parametrów namiotu:  

● wielkość (maksymalnie 3x6 m)  ………………………………………………………………………………………… 

● kolor: ……………………………………………………………………………………………………… 

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRĄD 

Organizator zapewnia dla wystawców maksymalnie 1 gniazdo 16 amperowe (o mocy maksymalnie 
do 4 kW).  Koszt za 1 dzień imprezy za 1 gniazdko - 100 zł brutto.    
Po stronie Wystawcy pozostaje zapewnienie sobie we własnym zakresie przedłużacza ok. 50 
metrów. 
 

● nie potrzebujemy prądu 
● zamawiamy 1 szt. gniazdka 16 amper 

 
 

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

Podpis wystawcy  
  



 
KLAUZULA RODO  
I. Klauzula informacyjna 
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 sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z 
siedzibą w Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, tel. 535 380 010, adres e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl. 
2. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
3. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza sytuacjami wynikającymi z umowy z 
organizatorem imprezy i obowiązującego prawa. 
4. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od dnia imprezy. 
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do 
cofnięcia zgody. 
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
7. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne Konsekwencją niepodania danych jest 
uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda. 
8. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 
9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
II. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
1. Wysyłając niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 
w Karcie zgłoszenia Wystawcy oraz zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 
i dokumentacji filmowej) na potrzeby promocji imprezy. 
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb promocji imprezy jw. mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą 
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
konkursu oraz w celach informacyjnych. 
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 
(w tym na stronach Organizatorów i partnerów biorących udział w realizacji w/w imprezy; na portalach 
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 
5. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

 
  


