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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WYSTAWCÓW  NA BAZAR  

SKARBY DOBREJ WIDAWY I PRZYJACIÓŁ 

 

* Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Bazarku. Udział będzie 

potwierdzany telefonicznie, mailowo bądź pisemnie przez biuro LGD Dobra Widawa 

* Wystawcy nie posiadający potwierdzonego zgłoszenia nie mogą wystawiać swoich produktów na 

Bazarku. 

* Organizator zastrzega sobie wybór asortymentu spośród nadesłanych zgłoszeń. 
 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: 

 

Adres: 

 

 

 

 

 

 

Nr rejestracyjny samochodu: 

*Zabrania się pozostawiania auta na terenie placu, na którym odbywa się Jarmark. 

Wjazd na płytę rynku możliwy tylko podczas  rozładunku i załadunku stanowiska. 

Dodatkowe zapotrzebowanie 

(energia elektryczna, itp.) 

Należy podać moc oraz  rodzaj 

urządzenia, nie dotyczy  

 

*Należy podać moc oraz  rodzaj urządzenia,  dotyczy urządzeń niezbędnych do 

organizacji stanowiska. 

 

Miejsce prezentowania 

towarów 

            

 

 Namiot promocyjny „Dobrej Marki” Wymiary: szerokość 3 m, głębokość 2 m 

  

Sprzedawane/ prezentowane 

towary: 

 

Data sprzedaży / prezentacji 

towarów: 

             

 06.06.2021 r. w godzinach od 9:00 do 19:00 -  Rynek w Namysłowie 

         

*Wystawca zobowiązuje się do utrzymania estetycznego wyglądu stanowiska. 

 

 

         
 

Nr telefonu: 

 

 

E-mail: 

UWAGA: 

* Formularze zgłoszeniowe (wypełnione i podpisane) prosimy przesyłać mailem pod adres: 

biuro@dobrawidawa.pl, lub składać osobiście w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, 

ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica do dnia  24 maja 2021 r.  

*Niekompletne formularze zgłoszeniowe będą automatycznie odrzucane 

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora zdjęć ze imprezy, w których uczestniczyłam/em 

na wszystkich polach eksploatacji. 

*Wystawca jest odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich formalności zezwalających mu na sprzedaż 

swoich produktów. 

*Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez 

właściwy miejscowo sąd. 

*W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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OŚWIADCZENIE:  

• Administratorem Pani/a danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica  

• W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@dobrawidawa.pl.  

 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji przez LGD Dobra Widawa Jarmarku Produktu Lokalnego na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b 

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 (RODO).  

• Dane mogą być udostępniane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz specjalistom obsługującym Jarmark w celu 

prawidłowej realizacji usługi. 

• Dane będą przechowywane do dnia 31.12.2026r.  

• Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.  

• Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

• Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 

wycofanie oraz przenoszenia danych.  

• Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 
 

 
 

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

data i podpis uczestnika 
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