
Regulamin Festiwalu Porannych Smaków 

organizowanego przez Centrum Kultury w Łomiankach 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem „Festiwalu Porannych Smaków”, zwanego dalej „Festiwalem” jest 

Centrum Kultury w Łomiankach z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12a, 05-092 Łomianki, 

zwanym dalej „Organizator”. 

2. Festiwal odbędzie się na terenie wskazanym przez Organizatora tj. plac przy Centrum 

Kultury w Łomiankach w dniu 29.05.2022 r. w godzinach 10:00-15:00. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje skierowany jest do Uczestników i Wystawców 

Festiwalu. 

4. Uczestnikiem jest każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu. 

5. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie 

trwania imprezy, na terenie imprezy. 

6. Wystawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź organizacja pozarządowa, której 

zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora.  

7. Uczestnicy i Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu oraz innych wytycznych Organizatora. 

8. Wejście na teren Festiwalu przez Uczestników jest nieodpłatny. 

9. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób 

przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony 

dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA STOISK WYSTAWIENNICZYCH 

 

1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest: 

− zgłoszenie i dostarczenia do dnia 15 maja 2022 r. do siedziby Organizatora bądź  

na adres e-mail: karolina.horoszkiewicz@kultura.lomianki.pl  wypełnionego 

„Formularza zgłoszeniowego”, dostępnego na stronie internetowej 

www.kultura.lomianki.pl; 

− zaakceptowanie przez Organizatora dostarczonego zgłoszenia;  

2. Przesłanie „Formularza zgłoszeniowego” jest równoznaczne z potwierdzeniem  

zapoznania się z Regulaminem Festiwalu Porannych Smaków. 

3. Organizator ma prawo odmówić możliwości wystawienia stoiska, o ile uzna, że oferta 

wskazana w formularzu jest niezgodna z celem Festiwalu. Wystawca zobowiązany jest  

do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe  

do pogodzenia z charakterem Festiwalu Porannych Smaków. 

4. Wystawca nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części 

stoiska innym Wystawcom. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Festiwalu 

poprzez wspólne zorganizowanie jednego stoiska.  
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5. Wystawca w formularzu zgłoszeniowym przedstawia szczegółowe zapotrzebowanie, 

uwzględniające wymiary stoiska oraz przyłącze elektryczne.  

6. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora, zająć większej powierzchni niż określona 

w zgłoszeniu. Zgoda i warunki pozostają do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym 

wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Festiwalu.  

8. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. 

Wystawcy aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność  

oraz ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa 

innych osób Wystawca ma obowiązek na żądanie Organizatorów, do usunięcia  

lub poprawy określonych elementów stoiska.  

9. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Festiwalu, proszeni są  

o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.  

10. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie 

powierzchni swojego stoiska, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników 

Festiwalu.  

11. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, PPOŻ, oraz innych instytucji, 

Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów i innej 

niezbędnej dokumentacji umożliwiającej prowadzenie działalności w ramach stoiska. 

12. Wystawcy są zobowiązani do przedstawienia do wglądu powyższej dokumentacji 

Organizatorowi, na jego żądanie. 

13. Montaż stoiska dozwolony jest od godziny 8:00 w dniu 29.05.2022 r. Wystawca ma 

obowiązek przygotowania stoiska do godziny 10:00. 

14. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe  

w trakcie trwania Festiwalu z winy Wystawiającego.   

15. Wystawca jest zobowiązany opuścić teren Festiwalu w dniu 29.05.2022 r., a miejsce  

po stoisku Wystawca zobowiązuje się pozostawić posprzątane. 

16. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawcę, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Łomiankach  

z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12A, 05-092 Łomianki. 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się: 

− przez e-mail: iod@kultura.lomianki.pl 

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

− realizacji celów statutowych Administratora; 

− budowania pozytywnego wizerunku wydarzenia i jego Organizatora  

w przestrzeni publicznej, 

− realizacji Festiwalu na podstawie niniejszego Regulaminu, 

− promocji i reklamy wydarzenia. 



3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli 

realizowanie zadania leżącego w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie 

działalności kulturalnej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

27 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku  

z realizacją Festiwalu na podstawie niniejszego Regulaminu, art. 6 ust. lit. c),  

czyli wywiązanie się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  

(np. wynikający z regulacji podatkowych), a w zakresie przetwarzania danych  

w oparciu o udzieloną zgodę podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w określonych sytuacjach może 

być niezbędne do wykonania określonych czynności. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim: 

− podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora; 

− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,  

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

określonych celów, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa a także do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem 

cywilnym. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do celu w jakim zgoda została wyrażona bądź do czasu jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed  

jej wycofaniem.  

7. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo  

do wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie danych przetwarzanych na tej 

podstawie. Przysługuje również Państwu prawo do sprzeciwu wobec danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia 

powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, 

aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez 

Organizatora działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych 

zagrożeń. 

2. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk  

i wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa Uczestników i innych Wystawców Festiwalu, 

szczególnie: 



a) podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych;  

b) wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody 

Organizatora;  

c) pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone  

do ciągłej eksploatacji;  

d) używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem;  

e) używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia  

z Organizatorem;  

f) wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych;  

g) stwarzania zagrożenia pożarowego. 

3. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie Festiwalu: 

a. środków odurzających; 

b. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będących zagrożeniem  

dla życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich 

urządzeń znajdujących się na terenie imprezy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Festiwalu lub ich odwołania  

z uzasadnionych, ważnych powodów bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

 


