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XIV Swif tokrzyski Jarmark Agroturystyczny
2 czerwca 2019 r.

Muzeum Wsi Kieleckiej
Park Etnograficzny w Tokarni

Organizator; Urz§d Marszalkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego
al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 341 69 12,
e-mail: sylwia.skuta@seimik.kielce.pl

KARTA ZGLOSZENIOWA
(PROSIMY O CZYTELNE WYPELNIANIE KARTY)

Nazwa wystawcy

Adres

Tel... ....e-mail.

Osoba wyznaczona do kontaktu *
* pole obowi^zkowe

Tel.*... ... .e-mail:

Warunki udzialu w Swi^tokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym
Os"wiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgioszeniowej oraz wyrazam zgode na
wykorzystanie zdjed, film6w - z wizerunkiem wystawcow - wykonanych podczas Swietokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego do celow
prasowych, reklamowych, promocyjnych i dokumentujacych dzialalnos'c' Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego i
przyjmuje do wiadomos"ci, ze:

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywii takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46AVE (og61ne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem";
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszalek Wojew6dztwa Swietokrzyskiego z siedzib^ w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc
3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod@seimik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe
zawarte w karcie zgloszeniowej beda przetwarzane wyl^cznie w celu organizacji Swietokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia. 4. Moje dane osobowe bed$ przetwarzane wylacznie zgodnie z okres"lonym celem i nie b
przekazywane innym Administratorom, chyba ze wymagaj^ tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe beda^ przechowywane do momentu
zakoriczenia cyklicznie odbywaj^cych si? Swietokrzyskich Jarmark6w Agroturystycznych w spos6b okre^lony w Instrukcji kancelaryjnej, o
kt6rej mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 Ir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
6. Przyshlguje mi prawo dostepu do tres"ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
jrzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przyshlguje mi prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony
3anych Osobowych, gdy uznam, ze przetwarzanie danych osobowych dotycz^cych mojej osoby narusza przepisy Rozporzadzenia. 8.
'odanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z niemozliwos'cia^ uczestnictwa w imprezie.
9. Moje dane osobowe nie bed$ przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bed$ podlegaly profilowaniu.

Czytelny podpis wystawcy lub osoby upowaznionej Czytelny podpis osoby wyznaczonej do kontaktu
(w przypadku gdy jest inna niz Wystawca)

Zamawiam (odpowiednie zakreslic):

1. powierzchni^ z drewnianym domkiem (wymiary blatu domku: 180cm x 65 cm) D
mozna rezerwowad tylko 1 domek, ilo^6 domk6w ograniczona, decyduje kolejno^6 zgloszeri

,UB

2. powierzchnie pod wlasn^ zabudow? D o wymiarach (w metrach)



MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE

Dost$p do pr^du:

NIE D
TAK D - jesli tak to nalezy podac taczn^ moc urzadzen w kW.

(odplatnosc za prad: do 3 kW - 20,00 z! od 3 kW do 6kW - 40,00 z}, od 6kW do 9kW - 60,00 z! + dodatkowo za
kazdy kolejny 1 kW - 20,00 z\ nalezv koniecznie zaopatrzyc si? we wlasn^ gasnice oraz kilkudziesieciometrowy
przedtuzacz)

Dodatkowe uwagi dot. stoiska i udziaiu w Jarmarku.

ZGLASZAM UDZIAL W KONKURSIE KULINARNYM
,,Masz babo placek i nie tylko slodki"

Nazwa potrawy

Przepis na wykonanie potrawy, krotkijej opis oraz wskazanie jej zwiazku z regionem swi^tokrzyskim (prosz? o
czytelne wypehiienie):

Warunki udziatu w konkursie kulinarnym
Oswiadczam, ze wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgloszeniowej oraz wyrazam zgod? na
wykorzystanie zdjec, film6w - z wizerunkiem wystawcow - wykonanych podczas konkursu kulinarnego do celow prasowych, reklamowych,
promocyjnych i dokumentuj^cych dzialalnosc Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego i przyjmuj? do wiadomos"ci, ze:

Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6hie rozporz^dzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej ,,Rozporz§dzeniein";
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszalek Wojew6dztwa Swietokrzyskiego z siedziba w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc
3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod@seimik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe
zawarte w karcie zgloszeniowej bed^ przetwarzane wyl^cznie w celu udziaiu w konkursie kulinarnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporzadzenia. 4. Moje dane osobowe beda^ przetwarzane wyl^cznie zgodnie z okres"lonym celem i nie beda^ przekazywane innym
Administratorom, chyba ze wymagaj^ tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe beda^ przechowywane do momentu zakonczenia
cyklicznie odbywaj^cych si? l^wietokrzyskich Jarmarkow Agroturystycznych w spos6b okre^lony w Instrukcji kancelaryjnej, o ktdrej mowa
w Rozporz^dzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 Ir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 6. Przyshiguje mi prawo
dostepu do tres"ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przyshiguje mi prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych mojej osoby narusza przepisy Rozporzadzenia. 8. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z niemozliwos'cia^ uczestnictwa w konkursie. 9. Moje dane osobowe nie beda
przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie beda^ podlegaly profilowaniu.

Czytelny podpis uczestnika konkursu



ZGLASZAM UDZIAL W KONKURSIE ,,Swietokrzyski EtnoCiuch"

Nazwa

Krotki opis dotyczacy materiatow i sposobu wykonania EtnoCiuchu oraz jego zwiazku z tradycjami regionu
swi^tokrzyskiego (prosze o czytelne wypehiienie):

Warunki udzialu w konkursie rfkodzielniczym
Oswiadczam, ze wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgloszeniowej oraz wyrazam zgode na
wykorzystanie zdjec, film6w - z wizerunkiem wystawcow - wykonanych podczas konkursu rekodzielniczego do celow prasowych,
reklamowych, promocyjnych i dokumentujacych dzialalnosc Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego i przyjmuje do
wiadomoSci, ze:

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej ,,Rozporz4dzeniem";
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszalek Wojew6dztwa Swietokrzyskiego z siedziba^ w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc
3, 25-516 Kielce. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 41/342 14 87, e-mail: iod(aiseimik.kielce.pl 3. Moje dane osobowe
zawarte w karcie zgloszeniowej beda^ przetwarzane wylacznie w celu udziahi w konkursie rekodzielniczym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporz^dzenia. 4. Moje dane osobowe bed^ przetwarzane wylacznie zgodnie z okreSlonym celem i nie bed$ przekazywane innym
Administratorom, chyba ze wymagaj^ tego przepisy prawa. 5. Moje dane osobowe bed$ przechowywane do momentu zakonczenia
cyklicznie odbywajacych si? Swietokrzyskich Jarmark6w Agroturystycznych w spos6b okre^lony w Instrukcji kancelaryjnej, o ktorej mowa
w Rozporz^dzeniu Prezesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 201 Ir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 6. Przyshiguje mi prawo
dostepu do tre^ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przyshiguje mi prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
ze przetwarzanie danych osobowych dotycz^cych mojej osoby narusza przepisy Rozporz^dzenia. 8. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z niemozliwos"cia^ uczestnictwa w konkursie. 9. Moje dane osobowe nie bed$
przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie beda^ podlegaly profilowaniu.

'zytelny podpis uczestnika konkursu

Po zapoznaniu si^ z Regulaminem XIV Swietokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego oraz regularainovv
konkursow: ,,Swi?tokrzyski EtnoCiuch" oraz ,,Masz babo placek i nie tylko stodki" przyjmujemy
zamieszczone tarn warunki i zobowiazujemy si§ do ich przestrzegania.

Vliejscowosc, data *Piecz^c i podpisy prawnie wiaz^ce

* pole obowi^zkowe
Kart^ zgloszeniowq nalezy przeslac poczt^ lub e-mailem w terminie do 17.05.2019 r. na adres

Organizatora XIV Swietokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.
Decyduje kolejnosc zgloszen. Liczba miejsc wystawienniczych ograniczona.


