
REGULAMIN  SZEMUDZKICH TARGÓW ARTYSTYCZNYCH – 

MIKOŁAJKI 2019 

 

1. WSTĘP 

Regulamin Szemudzkich Targów Artystycznych - Mikołajki 2019, zwany dalej Regulaminem, 

określa warunki uczestnictwa w Targach, organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Szemudzie, w tym prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 

Organizatora oraz Wystawców. 

        2. DEFINICJE  

 ORGANIZATOR – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

 WSPÓŁORGANIZATOR –Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie, Akademia 

Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu 

 TARGI –Szemudzkie Targi Artystyczne – Mikołajki 2019, organizowane są w dniu 08 

grudnia 2019r. w godzinach 15.00 – 18.00 .  

  WYSTAWCA – artysta lub reprezentant grupy artystów, wyłoniony do udziału w 

Targach w drodze otwartego naboru, przeprowadzonego przez Organizatora. 

3. OPŁATY  

 Organizator nie pobiera od Wystawców opłat ani prowizji z tytułu uczestnictwa w 

Targach oraz sprzedaży dzieł.  

 Wystawca przekazuje na rzecz organizatora fant z asortymentu swojego stoiska. 

 Organizator nie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży, nie jest stroną umów 

sprzedaży, nie poręcza, ani nie gwarantuje ich wykonania. 

 

4.  WARUNKI NABORU  

  Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej 

na stronie internetowej Organizatora www.gcksir.szemud.pl i przesłanie go na adres 

e-mail: a.perz@szemud.pl. Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć również 

osobiście, lub Pocztą Polską na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Szemudzie ul. Szkolna 4a, 80-217 Szemud, w terminie do 22.11.2019 r.  

  Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu lub niekompletne, nie będą brane pod 

uwagę.   

5. OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYSTAWCY  

 Wystawca zobowiązany jest do montażu prac i aranżacji stoiska przed otwarciem 

Targów dla publiczności oraz do ich uprzątnięcia niezwłocznie po zakończeniu 

Targów. Montażu należy dokonać w niedzielę 08.12.2019 r. w godz.13:00 – 15:00 

 Wystawca zobowiązany jest do obecności przy swoim stoisku,  przez cały czas 

trwania Targów.  

  przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Organizatora. 

 Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w 

celu przeprowadzenia naboru oraz realizacji Targów.  

 Wystawca udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej zgody na utrwalenie na 

zdjęciach i filmie wizerunków artysty i jego stoiska i asortymentu oraz wykorzystanie  
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ich (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, 

wyłącznie w celu promocji Targów i Wystawców, na następujących polach 

eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie w formie wystawy, a także publikacji multimedialnej, 

 b) publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych,  

c) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne 

prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, 

dokumentującym Targi), fotograficznych i internetowych, materiałach 

poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe,  

d) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych. 

            6.  OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANIZATORA  

 Organizator zapewnia Wystawcy stoisko wyposażone w stół o wymiarach 200 x 50 cm oraz 2 

krzesła oraz w uzasadnionych i zgłoszonych przypadkach dostęp do prądu. 

 Wystawcy mogą doposażyć swoje stoiska innymi elementami we własnym zakresie, jednak 

musi to być każdorazowo naniesione w  karcie zgłoszenia i uzgodnione z Organizatorem. 

 Organizator zapewnia promocję Targów poprzez zamieszczenie informacji na ich temat w 

lokalnych informatorach kulturalnych, serwisach internetowych oraz na stronie Facebook. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub 

prezentowanych dzieł.  

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieła wystawców, w szczególności za ich 

uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie.  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1.  

 Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Wystawcę wszystkich 

postanowień Regulaminu.  

 Organizator Targów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany 

te będą niezwłocznie publikowanie na stronie www.gcksir.szemud.pl  

 W kwestiach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 


