
REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH NA DNIACH ŁUKTY  

(16 LIPCA 2022) 

1. Organizatorem Dni Łukty jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, zwany dalej Organizatorem. 

2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności na 

terenie imprezy pod warunkiem złożenia do dnia 8 LIPCA 2022 roku: 

a) zgłoszenia, które zawierać będzie: 

- szczegółowy opis asortymentu; 

- powierzchnię pod stoisko; 

- wielkość stoiska w metrach bieżących, 

b) oświadczenia o ochronie danych osobowych. 

3. Wystawienie stoiska w czasie trwania imprezy jest płatne (50zł/m bieżący). Płatności należy 

dokonać przed rozstawieniem asortymentu. 

4. O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dnia 12 LIPCA 2022  roku. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  

w Dniach Łukty bez podania przyczyny. 

5. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności handlowej na 

terenie imprezy powinny zająć miejsce zgodnie z wytycznymi organizatora  

i powierzchnią określoną w zgłoszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji 

stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. 

6. Wjazd na teren imprezy rozpoczyna się od godziny 13:00 bezwzględnie do godz. 16:00.  Po tej 

godzinie samochody osób prowadzących działalność na terenie Dni Łukty nie będą wpuszczane. 

Wystawca może handlować na terenie imprezy do końca jej trwania (do godz. 24:00).  

7. Samochody należy parkować w miejscach  wskazanych przez Organizatora. Niedozwolone jest 

parkowanie samochodów na terenie imprezy poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi. 

8. Wystawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i 

estetyki stoiska. Po zakończeniu działalności stoiska wystawca jest zobowiązany do posprzątania 

odpadów w jego obrębie. Worki z odpadami należy zostawić w określonym miejscu przez 

Organizatora. 

 9. Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu upoważnia organizatora do usunięcia 

handlującego z terenu imprezy, bez zwrotu zapłaty za stoisko.  

10.  Organizator nie zapewnia energii elektrycznej oraz dostępu do wody 

bieżącej. 

 

Kontakt w sprawie handlu i wystawców pod numerem telefonu: (89) 646 64 64. 

 



ZGŁOSZENIE STOISK HANDLOWYCH NA DNIACH ŁUKTY (16 LIPCA 2022 roku) 

(ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!) 

1. Nazwisko: ………………………………………………..…………………………………. 

2. Imię: ………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy:………………………………..……………………………………….. 

4. Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

5. Adres siedziby firmy: ………………………………………………………………………. 

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

6. NIP: ………………………………………………………………………………………... 

7. Regon: ……………………………………………………………………………………….. 

8. Upoważniony przedstawiciel: ………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………ilość osób- …...…… 

9. Szczegółowy asortyment (rodzaj działalności):……………………………………………. 

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

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

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

10. Forma (określenie sposobu sprzedaży): 

- Namiot 

- Przyczepa 

- Inne (podać jakie) ……………………………………..……………………………..…… 

11. Powierzchnia stanowiska handlowego ( w metrach bieżących oraz w metrach 

kwadratowych )…………………………………………………….………………………..  

……………………… 

 /podpis/ 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 8 LIPCA 2022. 

1) Osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie; ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, lub 

2) Na adres e-mail gok@goklukta.pl – skan wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia, lub 

3) Pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta (liczy się data 

dostarczenia do GOK); 

Informacje: - tel.: (89) 646 64 64.  

 



OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu; „REGULAMIN STOISK 

HANDLOWYCH NA DNIACH ŁUKTY” 16 LIPCA 2022 roku i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w ZGŁOSZENIU STOISK HANDLOWYCH NA DNIACH ŁUKTY przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta; NIP: 741-212-50-68; REGON: 

281428496;  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do 

swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, 

czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nie 

kompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy już są 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane poprzez dostarczenie pisemnego 

żądania bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez 

jej wycofanie. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio  

i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonywanych w trakcie Dni Łukty 2022. Zgoda 

niniejsza obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki  

i metody przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na terytorium całego świata, bez 

ograniczeń czasowych.  

 

Dobrowolne zgody: ☑ oznacza zgodę, brak wypełnienia to brak zgody. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres  

e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku 

Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  

i Turystyki w ś Rudkach i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 

dobrowolne oraz i zostałem/am poinformowany/a o prawie dania dostępu do moich danych 

osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.  

 

 

……………………………       …………………………….  

Miejscowość i data         czytelny podpis 

 


