
Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia nr  16/2021 

                                                                                      Dyrektora DOK  z dnia   
01.12.2021 

 

Regulamin  

Jarmarku Bożonarodzeniowego pt. „Świąteczny Brzeg Dolny nad Odrą” 

 w Brzegu Dolnym 

 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy  pt. „Świąteczny Brzeg Dolny nad Odrą” odbędzie  się  

w Ogrodach Pałacowych za budynkiem DOK, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny.  

2. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego  jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. 

Jarmark Bożonarodzeniowy  odbędzie się w dniu 18.12.2021r w godzinach 15:00 – 

20:00. Informacje na temat imprezy opisane zostaną  na stronie internetowej 

www.dok.brzegdolny.pl, na Facebook DOK  oraz na plakatach. 

3. Wstęp na obiekt, o którym mowa w pkt 1 jest bezpłatny.  

4. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym  zapewnione zostaną atrakcje tj.: 

- Wielkie show dla dzieci – Klauni Ruphert i Rico 

- Darmowa karuzela 

- Darmowa Rampa Snowtubing 

- Koncert kolęd 

- Stoiska gastronomiczne (potrawy świąteczne, słodycze itp.) 

- Stoiska z rękodziełem  

- Stoisko charytatywne dla MII SZCZEPANIAK 

- Przekazanie przez Harcerzy na ręce Burmistrza Brzegu Dolnego 

BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU 

5. Cele  Jarmarku Bożonarodzeniowego: 

 Promocja lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa 

kulturowego  związanego ze świętami Bożego Narodzenia. 

 Promocja potraw i produktów regionalnych. 

 Prezentacja różnych form aktywności twórczej i artystycznej.  

6. Przez Organizatora zapewnione zostaną płyny do  dezynfekcji dłoni, jak również 

zobowiązuje się uczestników do zachowania 1,5 m odległości między uczestnikami. 

Jeżeli niemożliwe jest  utrzymanie odległości obowiązkiem jest zasłonięcie ust oraz 

nosa.  

7. W przypadku korzystania z sanitariatów, które znajdują się w budynku DOK  osoby 

zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa (maseczki).  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności 

Uczestników. 

9. Organizator może utrwalać na nośnikach elektronicznych, optycznych lub    

papierowych przebieg Imprezy  dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy. 

 

http://www.dok.brzegdolny.pl/


10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz 

wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie 

jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.  

11. Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości wydarzenia, osób 

przebywających na terenie imprezy/wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu imprezy/wydarzenia 

reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest udzielona przez 

Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wywiązywanie się przez Administratora z 

ustawowych  obowiązków (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz realizowanie działań w 

interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e 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). 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie 

wizerunku przez uczestników imprezy/wydarzenia.  

14. Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator 

odbierze stosowna zgodę. 

15. Każdy uczestnik imprezy/wydarzenia ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, 

przenoszenia danych lub żądać usunięcia swoich danych osobowych (prawa 

uczestnika szczegółowo określone zostały w klauzuli informacyjnej). 

16. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych stanowi załącznik do 

regulaminu. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można zapoznać się na stronie 

internetowej Administratora https://dokbrzegdolny.pl/  

17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych stanowi załącznik do 

regulaminu. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można zapoznać się na stronie 

internetowej Administratora https://dokbrzegdolny.pl/  

18. Uczestnictwo w Jarmarku Bożonarodzeniowym  jest równoznaczne z akceptacją ww. 

regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2021r. 

 

Dyrektor DOK Danuta Chłód - …………………………. 

 

https://dokbrzegdolny.pl/
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