
Regulamin kiermaszu rękodzieła i sztuki ludowej w Augustowie „Augustynki  2020” 
Cele kiermaszu: 
- zapoznanie mieszkańców ze stanem współczesnej sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła oraz rękodzieła artystycznego 
- podtrzymywanie i rozwój istniejącej twórczości artystycznej
- umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom sprzedaży ich wyrobów
Termin i miejsce organizacji: 
1 - 2  VIII 2020 rok – sobota, niedziela /w godz. 10.00 – 18.00/.  Rozstawianie stoisk od godz. 7.00 do godz. 9.00
Miejsce organizacji kiermaszu: 
Amfiteatr miejski, dojazd ul. Zarzecze /nad j. Necko/
Regulamin: 
1. Do udziału zapraszamy wszystkich twórców ludowych i rękodzielników 
2. Na kiermaszu będą sprzedawane: - żywność /wyroby nabiałowe, mięsne, pieczywo, wypieki, soki itp./ ; - miody i produkty 
miodopochodne /nalewki, produkty kosmetyczne itp./ oraz - biżuteria /ręcznie wykonana/ ; - zabawki: ręcznie szyte, szydełkowe, 
zabawki takie jak dawniej sprzedawano na jarmarkach – wykonane z gliny, drewna, piórek /nie mogą być zrobione z tworzyw 
sztucznych oraz surowiec nie powinien pochodzić z innych krajów/, - wyroby cukiernicze: ręcznie wykonane; - kowalstwo: okucia, 
świeczniki, zawiasy, krzyże, drobne ozdoby itp. /wyroby nie mogą być spawane lub lane/ ; - bednarstwo: różne rodzaje naczyń ; - 
garncarstwo: dzbany, misy, makutry, półmiski itp. 
- plecionkarstwo: wyroby z wikliny /kosze, koszyczki, tacki, różne formy dekoracyjne/, z łyka, słomy, korzeni sosnowych 
- tkaniny: kilimy, dywany, płachty, różne przykrycia, chodniki ; - haft: wszystkie rodzaje ; - wycinanki: jedno i wielobarwne, witrażowe ; -
pisanki: wykonane starymi sposobami – woskowe, drapane, oklejane /nie dopuszcza się pisanek malowanych flamastrem lub 
lakierem/ ; - kwiaty : takie jak robiono do zdobienia stołów, świętych obrazów – robione z bibuły, papieru, nici, słomy, piórek 
/niedopuszczalne są kwiaty z plastiku, gąbki lub innych tworzyw sztucznych/ ,- rzeźba i płaskorzeźba: drewno, glina ; - malarstwo i 
grafika: obrazy na płótnie, papierze, desce, szkle; drzeworyt 
3. Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia a także z art.14,17 i 18 Rozporządzenia 
/WE/ Nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art.1 Rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla 
zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy 
produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. 

• Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych które 
obejmują:

• utrzymanie właściwej higieny personelu poprzez wyposażenie punktów sprzedaży artykułów spożywczych w przenośne 
urządzenia do mycia rąk, sprzętu zaopatrzonego w mydło, papierowe ręczniki, worki na śmieci; 

•   osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny posiadać ważne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- 
epidemiologicznych; 

•  powierzchnie blatów, wyposażenia stanowisk sprzedaży powinny być wykonane z gładkiego materiału nadającego się do 
łatwego czyszczenia i dezynfekcji; 

•  środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia; 

•  należy zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności łatwo 
psującej się; 

•  odpady zarówno stałe, jak i płynne powinny być składowane w przygotowanych w tym celu zamkniętych pojemnikach 
Warunki uczestnictwa w kiermaszu: 

1. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną ilość  miejsc wystawienniczych jest ograniczona
2. Decyduje kolejność zgłoszeń  

3. Uczestnicy kiermaszu przyjeżdżają na koszt własny i z własnym  stanowiskiem
4. Organizator zapewnia miejsce do ustawienia stoiska, podłączenie do prądu i wskazuje wytyczone miejsce
5. Organizator nie zapewnia noclegów
6. Termin dostarczenia podpisanej karty zgłoszenia, oświadczenia o ochronie danych osobowych i regulaminu do 20 lipca br. /albo do 
wyczerpania miejsc/
-Regulamin i pozostałe załączniki dostępne są na stronie apk.augustow.pl w zakładce kiermasze. Wypełnione dokumenty należy 
zeskanować i przesłać e-mailem na adres augustynki.augustow@gmail.com lub dostarczyć osobiście  do MDK ul. Nowomiejska 41   z 
dopiskiem „Augustynki 2020”
7. Wystawcy dokonują opłaty za stoisko w/g karty zgłoszenia  przelewem na konto 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745 z dopiskiem
,,Augustynki 2020 opłata stoiska,, i zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty podczas kiermaszu pracownikom APK
8. Rozstawianie stoisk od godz. 7.00 do godz. 9.00
9. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia Karty zgłoszenia wystawcy. 
10. Informacji telefonicznych udzielają Izabela Cembor i Renata Rybsztat tel. 87 643 36 59
11. Każdy wystawca zobowiązany jest do posiadania na swoim stoisku środków dezynfekujących dostępnych dla klientów, być 
wyposażony w maseczkę i rękawiczki. W miarę możliwości oddzielenie produktów szybą, pleksą lub folią. 
12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu imprez organizowanych przez APK w czasie 
trwania pandemii COVID-19 znajdującego się na stronie www.apk.augustow.pl
Odwołanie uczestnictwa: 

1. W sytuacji zaistnienia osobistych okoliczności uniemożliwiających udział należy powiadomić Organizatora o nieobecności do 
dnia 24 VII 2020 r.

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

mailto:augustynki.augustow@gmail.com


                                                                                                                                               
Augustowskie Placówki Kultury

Karta zgłoszenia wystawcy Kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej „Augustynki 2020” w Augustowie 
w dniach  1 - 2 VIII 2020 r.

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

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

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

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

Specjalność twórcza lub rzemieślnicza prezentowana podczas kiermaszu

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

................................................................................................................................................................
Właściwe zaznaczyć – prosimy podać dokładne wymiary stoiska !

Lp. Wymiary stoiska Opłata 
za 1 dzień

Właściwe zaznaczyć Opłata 
za 2dni

1 Do 3 x 2 m 30,00 zł 1 VIII 2 VIII 60 zł

2 Powyżej 3 x  2 m
wpisz wymiary

…......................

40,00 zł 1 VIII 2 VIII 80 zł

3 Podłączenie prądu
do stoiska 
dodatkowo

10,00 zł 1 VIII 2 VIII 20 zł

Brak możliwości pozostawienia samochodu bezpośrednio przy stoisku spowodowane warunkami
epidemiologicznymi.

Podpisaną kartę, regulamin i klauzulę należy przesłać lub dostarczyć do dnia 20 lipca 2020 rok /lub do
wyczerpania miejsc/ na adres: Augustowskie Placówki Kultury Nowomiejska 41, 16 – 300 Augustów lub

zeskanowane wysłać na adres augustynki.augustow@gmail.com  w tytule „Augustynki 2020”.
 Opłata za stoisko : Prosimy o wpłatę na konto 

39 1240 5211 1111 0000 4921 2745 z dopiskiem ,,Augustynki 2020 opłata stoiska,,
i w czasie trwania Kiermaszu mieć ze sobą dowód wpłaty.

Oświadczenie
1. Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Kiermasz rękodzieła 
i sztuki ludowej „Augustynki” w Augustowie w dniach 1 – 2 VIII 2020 r. oraz regulaminu imprez

organizowanych przez APK w czasie trwania pandemii COVID-19 znajdującego się na stronie
www.apk.augustow.pl

                     TAK                                  

….....................................................
                                                       data i podpis wystawcy



Klauzula informacyjna dla wystawcy

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  Kiermaszu rękodzieła  i  sztuki  ludowej –
Augustynki 2020 w Augustowie 1 – 2 VIII  2020 r. zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a

4)  odbiorcą  danych  osobowych  będą  podmioty  i  organy  upoważnione  do  przetwarzania  tych  danych  na
podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania
danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych.

7)  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;

8) 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.;

9) 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. 

10) 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

……………………..…………………………………………………..
(czytelny podpis, data)
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