
REGULAMIN Targów „Polska smakuje” 06-07.07.2019 r. Augustów
WYSTAWCA - RĘKODZIELNIK

Targi „Polska smakuje” w Augustowie organizowane są w celu promocji żywności ekologicznej 
i tradycyjnej, podlaskich kwater agroturystycznych oraz rękodzieła ludowego. Dodatkowo mają 
zachęcić turystów do spędzania wolnego czasu w gospodarstwach agroturystycznych Polski 
północno-wschodniej.

Organizator:Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Z. Augusta 9, 16-300 Augustów, 
tel.87 643 36 59
Patronat: Burmistrz Miasta Augustowa
Lokalizacja Targów: 
Augustów – Rynek Zygmunta Augusta 
Dni i godziny otwarcia Targów: 
06.07.2018 r. (sobota) godz. 12.00 – 18.00 
07.07.2018 r. (niedziela) godz. 10.00 – 15.00 

I. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie do Augustowskich Placówek Kultury, 
Rynek Zygmunta Augusta 9, 16 – 300 Augustów, wypełnionej karty zgłoszenia wystawcy – 
rękodzielnika  na Targi Polska Smakuje do dnia 30 czerwca 2019 r. 
2. Wystawca ma możliwość promocji i sprzedaży swoich wyrobów. 
3. Organizator przydziela stoiska wg kolejności zgłoszeń. Dla każdego udostępnia plac do 
zagospodarowania.Wystawca może ustawić na stoisku namiot lub parasol (stoiska będą na 
powierzchni utwardzonej, gdzie nie ma możliwości wbicia w grunt części mocujących).Wystawca 
ponosi odpowiedzialność za organizację swego stoiska. Transport, przeładunek, zamontowanie i 
demontaż towarów należą do obowiązków Wystawcy. 
Przygotowanie stoisk wystawowych w dniu 06.07.2019 najpóźniej do godz. 11.00 
4. Zobowiązuje się Wystawcę do przestrzegania czasu trwania Targów: 
06.07.2018 r. w godz. 12.00 - 18.00 
07.07.2018 r. w godz.10.00 - 15.00 
5. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku, pozostawienia porządku po 
zakończonych targach oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. a także do 
stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w Targach. 
6. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia fachowej obsługi stoiska. 
7. Organizatorzy nie zapewniają Wystawcom noclegów. 
8.Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia 
formularza zgłoszeniowego wystawcy
II. Odwołanie uczestnictwa: 

1. W sytuacji zaistnienia osobistych okoliczności uniemożliwiających udział należy 
powiadomić Organizatora o nieobecności do dnia 04.07.2019 r.

III. Postanowienia końcowe: 
1. Z chwilą złożenia i podpisania Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy następuje przyjęcie 

i przestrzeganie warunków Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez podania 

przyczyny. 
3. Parking bezpłatny dla samochodów – wjazd od ulicy Kościelnej /na tyłach Miejskiego 

Domu Kultury/
4. Informacje pod tel. 87 643 36 59 



Zaznaczony na  zielono  teren dla wystawców – rękodzielników. Ograniczona
liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaznaczony na żółto teren tylko dla wystawców z żywnością !



Augustowskie Placówki Kultury
Karta zgłoszenia wystawcy - rękodzielnika

podczas Targów AgroEkoTurystycznych – Polska Smakuje 
6 – 7 lipca 2019 Augustów

Imię i nazwisko ….....................................................................Telefon................................................

Adres …..................................................................................................................................................

w przypadku firmy – dane do wystawienia faktury, NIP........................................................................

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

Specjalność twórcza lub rzemieślnicza prezentowana podczas kiermaszu

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

................................................................................................................................................................
Właściwe zaznaczyć

Lp. Wymiary stoiska Opłata za 1 
dzień

Właściwe 
zaznaczyć

Opłata za 2 
dni

Właściwe 
zaznaczyć

1 Do 3 x 2 m 30,00 zł sobota 60,00 zł

niedziela

2 Powyżej 
3 x  2 m

40,00 zł sobota 80,00 zł

niedziela

3 Podłączenie prądu 
do stoiska 
dodatkowo

10,00 zł 20,00 zł

4 pozostawienie
samochodu przy

stanowisku
Dodatkowa opłata 100 zł

Karty należy przesłać do końca czerwca tj. 30 czerwca 2019 na adres :

Augustowskie Placówki Kultury

Rynek Zygmunta Augusta 9, 16 – 300 Augustów z dopiskiem Targi 2019

Opłata za stoisko pobierana będzie bezpośrednio od wystawcy podczas kiermaszu przez 

pracowników Augustowskich Placówek Kultury.

Oświadczenie

1. Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Targów 
AgroEkoTurystycznych – Polska Smakuje Augustów 2019

                     TAK                                                              ….....................................................
                                                       

data i podpis wystawcy



Klauzula informacyjna dla wystawcy – rękodzielnika
Targi AgroEkoTurystyczna – Polska Smakuje Augustów 2019

6-7 lipca 2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z 
siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, 
apk.mdk.augustow@poczta.fm

2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 
pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Targi AgroEkoTurystyczne 
– Polska Smakuje Augustów 2019 zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu 
Facebook 
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA

4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych 

danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów 
księgowych, podatkowych oraz przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu 
Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl

8)  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 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.;

10)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Kiermaszu. Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości zawarcia umowy.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznego profilowaniu. 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania,podstawie, czasie usunięcia oraz moich 
prawach i wyrażam zgodę

……………………..…………………………………………………..
data i czytelny podpis Wystawcy 

mailto:kontakt.itrs@gmail.com
http://www.apk.augustow.pl/
http://www.apk.augustow.pl/

