
 

 

REGULAMIN KIERMASZU ROZMAITOŚCI - PRODUKTY 

REGIONALNE I RĘKODZIEŁO W CENTRUM EDUKACJI 

PRZYRODNICZEJ W LUBINIE 

 

1. Organizatorem Kiermaszu Rozmaitości zwanym dalej IMPREZĄ, jest Centrum Edukacji 

Przyrodniczej w Lubinie. 

 

2. Miejscem organizacji Imprezy jest teren Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, 

ul. Wrocławska 1, 59-300 Lubin. 

 

3. Terminy:   

 

11-12 czerwca 2022  godziny: 10:00-20:00  

9-10 lipca 2022  godziny: 10:00-20:00  

20-21 sierpnia 2022  godziny: 10:00-20:00  

10-11 września 2022  godziny: 10:00-20:00 

 

4. Mając na uwadze promocję produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi Organizator 

umożliwia ekspozycję produktów regionalnych i lokalnych, zielarstwa, produktów ekologicznych, 

a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła, z wyłączeniem produktów spożywczych 

przygotowywanych na miejscu i przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Promocja nie 

uwzględnia napojów alkoholowych i tytoniowych. Produkty sprzedawane w dniu Imprezy muszą 

wpisywać się w działalność ogrodu zoologicznego – patrz Regulamin korzystania z lubińskiego 

ogrodu zoologicznego (Park Wrocławski) (Zał. 1) i nie mogą przyczynić się do łamania ww. 

Regulaminu. 

 

5. Organizator udostępnia powierzchnię pod stoisko wystawiennicze w wyznaczonym terminie 

nieodpłatnie. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w formularzu stanowiącym Załącznik 

nr 2. Organizator zapewnia miejsce wystawiennicze, natomiast nie zapewnia zabudowy oraz 

wyposażenia stanowiska. W miejscu wystawienniczym nie ma dostępu do wody i prądu. Lokalizację 

stoiska oraz warunki techniczne określa Organizator na podstawie wymagań zgłoszonych przez 

Wystawcę.   

 

7. Do obowiązków Wystawcy należy: 

- zgłoszenie wypełnionego formularza (skan lub czytelne zdjęcie) na adres: sekretariat@zoolubin.pl, 

- zadeklarowanie wykazu produktów przeznaczonych do sprzedaży, 

- w dniu odbywania się kiermaszu:  

 - zainstalowanie stoiska wystawienniczego na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej 

w Lubinie w godzinach 7:00 - 9:50. Po godzinie 9:50 nie ma możliwości wjazdu na teren 

Imprezy, aż do godziny 19:50;  

- wjazd wszelkimi pojazdami na teren kiermaszu możliwy jest jedynie w celu 

dostarczenia/zabrania  produktów przeznaczonych do sprzedaży lub elementów 

konstrukcyjnych swojego stoiska. Po tej czynności należy niezwłocznie opuścić teren 

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie; 

- stoisko wystawiennicze nie może zostać zdemontowane przed godziną 20:00, 

- wystawcy są zobowiązani do posiadania zezwoleń handlowych i epidemiologicznych, których kopię 

należy posiadać na kiermaszu do ewentualnej kontroli, 

- wystawca bierze pełną odpowiedzialność za wystawiane produkty i ich 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; nie jest możliwa prezentacja 

produktów niezgłoszonych w zadeklarowanym wykazie,  

 



 

 

- przestrzeganie ewentualnych wytycznych związanych z pandemią 

COVID-19, 

- Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących na 

terenie obiektu przepisów montażowych, bhp i przeciwpożarowych w czasie 

przygotowywania ekspozycji, trwania Imprezy, w tym zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji 

w taki sposób, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu zwiedzających oraz innych osób znajdujących się 

na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, bądź w ich pobliżu, 

- Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum 

Edukacji Przyrodniczej w Lubinie (Zał. 1), 

- wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez Wystawcę będą usunięte na jego koszt i ponosi 

on za nie całkowitą odpowiedzialność, 

- w miejscu wystawienniczym Wystawcy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku oraz 

uporządkowania zajmowanego terenu po zakończeniu kiermaszu.  

 

8. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Wystawcy na terenie Imprezy (istnieje miejski 

parking niestrzeżony, bezpłatny, dostępny poza terenem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, 

100 m od miejsca Imprezy).  

 

9. Organizator poinformuje pisemnie Wystawców o zakwalifikowaniu się do kiermaszu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających wymagań udziału w kiermaszu. 

 

10. Wjazd/wyjazd na teren Imprezy możliwy jedynie bramą techniczną od strony ul. Paderewskiego. 

 

11. W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator w porozumieniu z Wystawcami 

może zmienić godziny trwania Imprezy w poszczególnych dniach.  

 

12. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim 

stoisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych 

Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się publiczności, ani zakłócać ich spokoju. 

 

13. Organizator wyraża zgodę na pozostawienie zabudowy stoiska wystawowego na następny dzień. 

W tym przypadku stoisko musi zostać odpowiednio zabezpieczone (kradzież asortymentu, złe 

warunki atmosferyczne). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy, 

ewentualne produkty Wystawcy pozostawione na noc. Pozostawione po zakończeniu IMPREZY bez 

akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy ekspozycji uważane są za mienie porzucone. 

 

14. Wystawca wyraża zgodę na promocję wydarzenia z jego udziałem na profilach 

społecznościowych Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zał. 1 - Regulamin korzystania z lubińskiego ogrodu zoologicznego (Park Wrocławski) 

Zał. 2 – Klauzula RODO 
Zał. 3 -  Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 



 

 

 
Zał. 1 

Regulamin korzystania z lubińskiego ogrodu zoologicznego (Park Wrocławski) 

 
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych, jest także miejscem 

funkcjonowania ogrodu zoologicznego. 

 
2. Teren ogrodu zoologicznego czynny jest codziennie, z wyjątkiem dni wyznaczonych odrębną decyzją, w określonych godzinach. 

 
3. Na obszarze ogrodu zoologicznego obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania, wnoszenia oraz wwożenia zwierząt, 

b) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

c) przebywania dzieci do lat 10 bez opieki osoby dorosłej, 

d) zaśmiecania terenu, 

e) hałasowania, używania głośnych urządzeń, a także zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo 

innych użytkowników parku oraz zwierząt w ogrodzie zoologicznym, 

f) karmienia zwierząt, 

g) nadmiernego zbliżania się do zwierząt, ich płoszenia oraz drażnienia, 

h) wchodzenia na ogrodzenia oraz przekraczania wszelkich barier dystansujących zwiedzających od klatek lub wybiegów 

ze zwierzętami, 

i) wrzucania do klatek oraz na wybiegi zwierząt wszelkich przedmiotów, 

j) wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz do wszelkich innych obiektów niedostępnych dla zwiedzających, 

k) wstępu z balonami, 

l) wprowadzania oraz jazdy po alejkach parkowych wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, pojazdów 

służb ratowniczych oraz pojazdów upoważnionych przez administratora, z zachowaniem bezpiecznej prędkości, 

m) wprowadzania, przeprowadzania oraz jazdy rowerami, hulajnogami, rolkami, wrotkami oraz wszelkimi innymi 

pojazdami elektrycznymi oraz mechanicznymi po terenie parku, 

n) posiadania przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, łańcuchów, kastetów), 

o) niszczenia zieleni: drzew, krzewów, trawników oraz rabat kwietnych, 

p) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury, 

q) wchodzenia oraz kąpieli w fontannach, 

r) kąpieli oraz łowienia ryb w stawie dydaktycznym, 

s) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym 

zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją, 

t) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, 

u) korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym wchodzenia na figury zwierząt wymarłych 

(dinozaurów itd.), 

v) palenia ognisk oraz grillowania, 

w) umieszczania bez zgody administratora parku tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń, w tym także roznoszenia ulotek, 

x) handlu oraz prowadzenia usług bez zezwolenia administratora parku, 

y) organizowania wszelkich imprez bez zgody administratora, 

z) latania dronem oraz wykonywania nim zdjęć/filmów nad terenem parku bez zgody administratora. 

 
 
4. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie ogrodu zoologicznego w celach marketingowych, komercyjnych lub w 
publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie ogrodu zoologicznego mogą służyć 
wyłącznie do celów osobistych. 
 
5. Korzystanie z terenu ogrodu zoologicznego odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność 
opiekuna dziecka. 
 
6. Za karmienie i spowodowanie szkody na zwierzęciu przez zwiedzającego nałożone mogą być kary pieniężne. 
 
7. Korzystający z terenu ogrodu zoologicznego nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń 
ogólnodostępnych innym użytkownikom. 
 

8. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń i innych ustawach. 

 

  



 

 

 
Zał. 2 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w kiermaszu 
 

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zwane dalej: 

„Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: Ul. Wrocławska 1, 59-300 

Lubin lub telefonując pod numer: 534 979 776. 

2. W Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie został powołany Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie 

z RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie. Z IOD można 

skontaktować się pisząc na adres e-mail, bądź telefonicznie: David Kowalski; E-mail iod@zoolubin.pl, 

tel. 533 327 043. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO w celu związanym z udziałem 

w kiermaszu, który odbywać się będzie na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w kiermaszu. 

4. Informacje o odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez 

okres trwania akcji i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu kiermaszu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, 

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 
  



 

 

 
Zał. 3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Zgłaszam udział w Kiermaszu Rozmaitości w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. 

 

Nazwa firmy/stoiska: …............................................................................................................. ........... 

 

Adres siedziby firmy: (ulica, miejscowość i kod pocztowy)  

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

NIP: ..................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................... ............ 

E-mail: .................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu: ................................................................................................................................. 

 

Terminy prowadzenia sprzedaży (zaznaczyć pojedyncze daty lub wszystkie) 

  

   □ 11.06 □ 12.06   

   □ 9.07  □ 10.07  □ wszystkie wymienione terminy  

   □ 20.08 □ 21.08  

   □ 10.09 □ 11.09  

 

Prezentowane wyroby: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz klauzulą RODO i akceptuję je w całości. 
 

 

 
 

.................................................................. (data, podpis) 
 


