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REGULAMIN 

XIII TARGI TWÓRCÓW LUDOWYCH I SZTUKI KULINARNEJ MIRCZE 2023 

26.03.2023 r. 

  

I. ORGANIZATORZY:  

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

2. Wójt Gminy Mircze 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu - współorganizator 

 

II. MIEJSCE I TERMIN TARGÓW 

 

XIII Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej, odbędą się w Mirczu 26 marca (niedziela) 

2023 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu. Godzina rozpoczęcia 

targów - 13:15. 

 

III. UCZESTNICY 
 

Targi adresowane są do wszystkich zainteresowanych twórczością ludową, sztuką kulinarną 

oraz tradycjami wielkanocnymi. 

 

IV. CELE: 
 

 propagowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji mieszkańców ziemi hrubieszowskiej, 

 promocja lokalnych wytworów kulinarnych, rękodzieła i innych form twórczości, 

 zwiększenie zainteresowania tradycjami naszej małej ojczyzny wśród mieszkańców, 

 pokazanie i przekazywanie tradycji wielkanocnych młodszym pokoleniom. 

 

V. ZGŁOSZENIA WYSTAWCÓW 

 Wystawcami na XIII Targach Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej mogą być: koła gospodyń 

wiejskich, stowarzyszenia, sołectwa, oraz twórcy indywidualni, którzy zadeklarują chęć 

wzięcia udziału w targach poprzez wypełnienie i przesłanie do nas formularza 

zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r., zgłoszenia po terminie 

nie będą przyjmowane. 

 Każdy z wystawców musi zadeklarować liczbę potrzebnych stołów i miejsc siedzących dla 

poszczególnych stoisk, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przeznaczonych dla wystawcy miejsc (liczba 

stołów, krzeseł), o czym wystawca zostanie poinformowany co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem targów, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy wystawców w 

przypadku wyczerpania powierzchni wystawowej – o pierwszeństwie decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 Każdy z wystawców może zgłosić się do konkursu towarzyszącemu targom, z zastrzeżeniem, 

że zgłoszenia można dokonać tylko w jednej kategorii (zasady konkursu poniżej). 
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VI. ZASADY KONKURSOWE 

 

1. KATEGORIE KONKURSOWE 

Kategorie: 

 - rękodzieło (w tym malarstwo i rzeźba), 

 - kulinaria (wypieki, potrawy, nalewki) 

 - pisanki tradycyjne – nawiązujące do dawnych wzorów i zdobień (naturalne barwniki i wosk) 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej – Załącznik nr 

1 do regulaminu lub przesłanie odpowiednio wypełnionego formularza drogą internetową. 

b) Wytwory wystawców zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

c) Zgłoszone do konkursu wytwory muszą być dziełem pracy własnej wystawców, nie mogą 

być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich. 

d) Zgłoszenia wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i  oświadczeniem wyrażającym zgodę na 

udział w konkursie, przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1) oraz 

publikację wizerunku (załącznik nr 2) należy przesłać e-mailowo na adres 

biblioteka.mircze@vp.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury lub 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w godzinach od 7.30 do 15.30  

do dnia 17.03.2023 r., do godziny 15:30.  

Zgłoszenia można przesłać również w formie online poprzez wypełnienie formularza, do 

którego link zamieszczony zostanie na stronie internetowej gokmircze.pl i profilu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mirczu w serwisie społecznościowym Facebook.  

 

VII. OCENA PRAC I NAGRODY: 

 

1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, na podstawie Kart 

Zgłoszeniowych/Formularzy online dokona przeglądu zgłoszonych wytworów podczas XIII 

Targów Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej w dniu Targów. 

2. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół. 

3. Komisja wybierze i nagrodzi laureatów w każdej z kategorii.  

4. Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 

podczas Targów. 

6. Wszyscy wystawcy otrzymają podziękowania za udział. 

7. Podczas targów przeprowadzone zostanie również głosowanie wśród odwiedzających, które 

wyłoni najlepsze stoisko wystawowe. Zwycięzca głosowania otrzyma nagrodę rzeczową. 

Spośród wszystkich odwiedzających targi, którzy oddadzą swoje głosy, organizatorzy wyłonią 

osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe.  

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz Gminy Mircze. 

 

 

mailto:biblioteka.mircze@vp.pl
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VIII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska lub 

nazwy organizacji oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatorów oraz w mediach i Internecie. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy  konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę na uczestnictwo w konkursie, 

przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z załącznikami 1, 2 lub 

potwierdzenie wymienionych zgód w formularzu zgłoszeniowym online. 

4. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Zgoda  na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

3. Zgoda  na publikację wizerunku. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XIII TARGI TWÓRCÓW LUDOWYCH I SZTUKI KULINARNEJ MIRCZE 2023 

26.03.2023 r. 

 

…………………………………..……………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
 

………………………………………………………………………….. 

(Nazwa organizacji / imię i nazwisko osoby fizycznej) 

 

………………………………………………………………………….. 

(nr telefonu do kontaktu) 

………………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

Potrzebna liczba stołów: 

(maks. 2) …………………………………………………. 

Potrzebna liczba miejsc siedzących: …………………………………………………. 

 

Potrzebny dostęp do sieci 

elektrycznej (TAK/NIE) …………………………………………………. 

 

Jeżeli zamierzacie Państwo wziąć udział w konkursie, prosimy o zaznaczenie jednej z kategorii: 

 

☐  Kulinaria 

☐  Rękodzieło 

☐  Pisanka tradycyjna 

 

Oświadczenia i zgody: 

☐  Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu XIII 

Targów Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej 

 

 

………………….…………………..…………………………………… 

Data, czytelny podpis przedstawiciela wystawcy 
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Załącznik nr 2 

ZGODA  NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych dotyczących wyników konkursu przez 

Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu (dalej GOK) w celu przeprowadzenia XIII Targów 

Twórców Ludowych I Sztuki Kulinarnej - Mircze 2023 i konkursu, upublicznienia jego wyników na 

stronie internetowej gokmircze.pl, profilu GOK na portalu społecznościowym Facebook oraz 

dokumentach wewnętrznych GOK (np. kronika). 

 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 

takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 również jako „RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   
5. Odbiorcy danych: brak.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w 
tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

☐  Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych  
 

………………….…………………..…………………………………… 

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
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Załącznik nr 3 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 ……………................................... 
Miejscowość, data 

 

....................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), oświadczam, że wyrażam 

zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Administratora – Gminny Ośrodek 

Kultury w Mirczu, utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach: Internecie (strona www), na 

portalach społecznościowych m.in.: portal Facebook, materiałach promocyjnych (ulotki, foldery 

reklamowe), prasie, zarejestrowanego podczas pracy u Administratora, wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Administratora.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora.  

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej 

i drukowanej. 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

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

Czytelny podpis uczestnika 

 

 
 


