
 

 
 

 

 

Gmina Marcinowice Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Marcinowicach 

Honorowy Patronat: 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE A 

XVI Tradycje Stołu Wielkanocnego 

Marcinowice, 5 kwietnia 2020 r. 

HALA GŁÓWNA 

 

Szanowni Państwo, 

poniżej podajemy informacje organizacyjne dotyczące udziału w XVI Tradycjach Stołu 

Wielkanocnego.  

 Karty zgłoszenia (A) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres centrum@marcinowice.pl                             

do dnia 15 marca 2020 r. 

 Wysłanie zgłoszenia należy potwierdzić telefonicznie pod numerem 74 85 85 226, wew. 28 

 Organizator zapewnia wystawcy jeden stół o wymiarach 150 cm x 120 cm. 

 Impreza odbywa się w godzinach 13.00-17.00. 

 Montaż stoisk w dniu imprezy w godzinach 09.00-12.00. 

 Wszyscy Wystawcy zobowiązani są do użycia ekologicznych opakowań (papierowe kubki, 

talerzyki, drewniane sztućce, papierowe opakowania na ciasto). 

 Nie dopuszczamy do montażu dekoracji, która mogłaby uszkodzić podłoże lub ściany. 

 O usytuowaniu stoiska decyduje wyłącznie Organizator. 

 Prosimy o przygotowanie potrawy, która zostanie zaprezentowana przez Państwa na scenie 

(maksymalnie 2 minuty). 

 W przypadku prezentacji zespołów ludowych, prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia chęci 

występu na scenie (maksymalnie 2 utwory po 2 minuty każdy) 

 Wraz z kartą zgłoszenia prosimy o przesłanie przepisu prezentowanej potrawy. 

 Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają: nakrycie stołu (obrus), naczynia do 

prezentowania potraw, urządzenie do podgrzania potrawy (jeżeli będzie taka potrzeba), 

naczynia jednorazowe do degustacji, przepis jednej potrawy dla odwiedzających, wizytówkę na 

stół prezentującą stoisko. 

 Wystawcy prezentujący się na HALI GŁÓWNEJ mogą sprzedawać swoje produkty. 

 Ustawienie banerów reklamowych i innych form promocji należy uzgodnić z organizatorem 

najpóźniej 10 dni przed imprezą.  
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Gmina Marcinowice Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Marcinowicach 

Honorowy Patronat: 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA A 

XVI Tradycje Stołu Wielkanocnego 

Marcinowice, 5 kwietnia 2020 r. 

HALA GŁÓWNA 

 

Należy przesłać pocztą elektroniczną na adres centrum@marcinowice.pl do dnia 15 marca 2020 r. 

 

1. Nazwa zgłaszającego (imię i nazwisko, nazwa podmiotu, organizacji) 

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

2. Adres organizacji, gmina 

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

3. Telefon kontaktowy, adres e-mail 

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

4. Potrawa do prezentacji na scenie (przepis w załączniku) 

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

5. Występ na scenie (wypełniają zespoły ludowe) TAK          NIE 

Tytuł utworu 1 (maksymalnie 2 minuty) …………………………………………………………………………………….. 

Tytuł utworu 2 (maksymalnie 2 minuty) …………………………………………………………………………………….. 

 

Wszyscy Wystawcy zobowiązani są do użycia ekologicznych opakowań (papierowe kubki, talerzyki, 

drewniane sztućce, papierowe torebki, opakowania na ciasto). 

             

              

…….………………………………………………………….. 

                 data, czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Gmina Marcinowice Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Marcinowicach 

Honorowy Patronat: 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne  

w Marcinowicach, tel.: 74 85 85 226, we. 28 mail: centrum@marcinowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod numerem tel. 609 010402   lub adresem 

email:  krzysztof.olejniczak@comars.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie  

j/w o ochronie danych.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. 

8. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko  uczestnika oraz wizerunek będą 

przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniach powyżej wymienionego projektu. 

9. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych  skutkować będzie brakiem możliwości 

uczestnictwa w „XVI Tradycjach Stołu Wielkanocnego” w dniu 05.04.2020 r. 

Oświadczenie: 

Tak □     Nie □ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie: imię i nazwisko,  nazwa zgłaszającego, 

adres organizacji, telefon, e-mail w celu uczestnictwa w „XVI Tradycjach Stołu Wielkanocnego” w dniu 

05.04.2020 r. 

 

…………………………………………………….. 

data, czytelny podpis  

 

 


