I Tarnobrzeski Festiwal Rękodzieła i Rzemiosła „Tworzone z pasją”
REGULAMIN

1. Organizatorem I Tarnobrzeskiego Festiwalu Rękodzieła i Rzemiosła Firma
edukacyjno-szkoleniowa „Pasja i Ty” Beata Grzywacz oraz Biblioteka
Pedagogiczna w Tarnobrzegu.
2. Festiwal odbywa się w terminie 17- 31 maja 2019 w budynku Biblioteki
Pedagogicznej w Tarnobrzegu.
3. Biuro organizacyjne mieści się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu (ul.
S. Wyspiańskiego 2A), tel. 15 822 22 77 , 15 822 13 73,
mail: tarnobrzeg@pbw.org.pl
4. Celem I Tarnobrzeskiego Festiwalu Rękodzieła i Rzemiosła jest prezentacja
i promocja lokalnych rękodzielników i ich dzieł.
5. Formuła Festiwalu obejmuje – obok prezentacji rękodzielników – imprezy
towarzyszące: wystawę, kiermasz, panel dyskusyjny, spotkania z twórcami.
6. Festiwal ma charakter otwarty – każdy może zostać jego uczestnikiem.
Przyjęcie zaproszenia do udziału w Festiwalu oznacza zaakceptowanie
postanowień niniejszego regulaminu. W programie Festiwalu mogą znaleźć się
również osoby spoza Tarnobrzega.
7. Rękodzielnicy, którzy chcą wziąć udział w Festiwalu zobowiązują się do
dostarczenia swoich wytworów z dołączonym wykazem (opisanych imieniem
i nazwiskiem wraz z sugerowaną ceną) oraz materiałów informacyjnych
i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej. Materiały będzie można
odebrać po zakończeniu Festiwalu.
8. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego
towaru.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń
towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu.
10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem,
wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi
przyczynami losowymi
11. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.

12. Na stoiskach mogą być

sprzedawane głównie artykuły wykonane

własnoręcznie przez Uczestników
13. Udział w Festiwalu jest nieodpłatny.
14. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz
starosta tarnobrzeski.
15. Patronat medialny obejmuje „Tygodnik Nadwiślański”, magazyn internetowy
„W sieci”, fundacja Semper Art i fundacja Centrum Promocji Rękodzieła
Aktiveco.
16. Każdy z wystawców wyraża zgodę na wykorzystanie - przez organizatorów i
partnerów – jego danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunku w
celu promocji Festiwalu a także w materiałach pofestiwalowych.
17. Uczestnicy Festiwalu w swoich relacjach, materiałach, blogach i na www,
podają pełną nazwę Festiwalu, organizatorów i umieszczają logo
18. Administratorem danych osobowych jest Firma edukacyjno-szkoleniowa
„Pasja i Ty” Beata Grzywacz z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Zagórze 49
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu (ul. Wyspiańskiego 2A). Dane
osobowe przetwarzane są w celu promocji Festiwalu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w Festiwalu.
19. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak
jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie
istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie,
zniszczenie lub anonimizację tych danych.
20. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora
dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
21. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu Festiwalu. Dopuszcza
się również przerwanie Festiwalu lub odwołanie go w sytuacji, gdy jego
realizacja stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z przyczyn
niezależnych od organizatora.

