
 Regulamin  dla wystawców podczas imprezy Mistrzostw Polski w Pływaniu na byle czym
w Augustowie z Radiem Białystok 2022 

Organizator: Radio Białystok
Współorganizator: Augustowskie Placówki Kultury
Termin i miejsce organizacji:  31 lipca 2022, Błonia nad Nettą, ul. Rybacka
Termin przyjmowania zgłoszeń telefonicznych: 22 lipca 2022 r.
Regulamin: 
1. Do udziału zapraszamy wystawców z gastronomią, słodyczami, zabawkami, rękodziełem itp.
2. W przypadku stoisk z żywnością:
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. 
Warunki uczestnictwa w   imprezie  :   
Rozstawianie stoisk od godz. 7.00 do godz. 9.00. w dniu wydarzenia.
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 
2. Organizator zapewnia miejsce do ustawienia stoiska.
3.             Twórcy chcący wziąć udział w imprezie powinni :
                 - Zgłosić telefonicznie chęć udziału w imprezie pod numerem telefonu 87 643 36 59.
                 - Pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia wraz z regulaminem.
                 - Odesłać, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego, wypełnionej   
karty uczestnictwa z dopiskiem "Pływanie na byle czym 2022" na adres: Augustowskie Placówki
Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów lub @: 

apk.mdk.augustow@poczta.fm w tytule wiadomości „Pływanie na byle czym 2022”.
                - Dokonać opłaty za stoisko wg deklarowanej ilości metrów bieżących w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego.

4.        Opłata za stoisko j/w w pkt.3: Prosimy o wpłatę deklarowanej kwoty za mb. wg  karty 
zgłoszenia na podany numer konta 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745 z dopiskiem ,,Pływanie 
na byle czym 2022 opłata stoiska,, . W czasie trwania imprezy mieć ze sobą dowód wpłaty do 
okazania pracownikom APK . Cena za mb. 70 zł +23% VAT, z prądem 80 zł +23% VAT. 
Przekroczenie deklarowanej wielkości stoiska skutkuje opłatą 100 zł + 23 % VAT za każdy 
dodatkowo zajęty metr.

5. Informacji telefonicznych udzielają pracownicy Augustowskich Placówek Kultury
                  tel. 87 643 36 59.
6. WAŻNE – dla wystawców posiadających samochody będzie wyznaczony parking. Po 
rozładowaniu towaru samochód powinien być niezwłocznie odstawiony na wskazane miejsce
parkingowe. 
7. W przypadku złamania regulaminu dotyczącego parkingu za pozostawienie 
samochodu przy stanowisku dodatkowa opłata w wysokości 100 zł + 23% VAT= 123 zł. 
Zapisowi nie podlegają samochody chłodnie.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako "RODO") informujemy, że: Z wydarzeń organizowanych przez 
Augustowskie Placówki Kultury sporządzane są fotorelacje, a zdjęcia mogą być publikowane na 
naszej stronie internetowej www.apk.augustow.pl oraz na naszym Facebooku. Mogą tez być 
przekazywane mediom jako relacje z wydarzeń. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 81
ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

proszę wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko/czytelnie…………………………………………………………………………….…………………………..

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,
Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów

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  imprezy Mistrzostw Polski w Pływaniu
na byle czym w Augustowie z Radiem Białystok 2022  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a na: 

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

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Augustowskie Placówki Kultury
profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl 

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
zgody  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 organu nadzorczego 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 dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak
możliwości  publikacji  zdjęć  lub  innych danych  osobowych na portalu  społecznościowym  Facebook.com  oraz
stronie internetowej www.apk.augustow.pl

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

11) Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z 
Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od 
reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, 

czasie usunięcia oraz moich prawach,zapoznałem/łam się z regulaminem imprezy

 i wyrażam zgodę

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