
Jarmark Bożonarodzeniowy 

Chełmno, 22.12.2019 r. 
 

 

REGULAMIN 

 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 22 grudnia 2019 r. na Rynku Miejskim w Chełmnie  

w godzinach 10:00-17:00. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, www.chelmno.pl, 

Współorganizatorem Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, www.chdk.pl. 

3. Jarmark Bożonarodzeniowy jest imprezą wystawienniczo-handlową wyrobów i produktów wyłącznie 

o tematyce bożonarodzeniowej. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji asortymentu 

niezgodnego z charakterem Jarmarku. 

4. Jarmark Bożonarodzeniowy jest integralną częścią II Wigilii Miejskiej, której głównym organizatorem jest Ruch 

Społeczny Chełmno - Miasto Mieszkańców przy Stowarzyszeniu NIJO. 

5. Warunkiem udziału w Jarmarku jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia 

w kopercie z dopiskiem „Jarmark Bożonarodzeniowy” na adres Organizatora lub przesłanie  

na adres e-mail: targowisko@chelmno.pl z opisem w tytule „Jarmark Bożonarodzeniowy”. 

Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 roku.  

Wzór karty zgłoszenia można pobrać ze stron: www.chelmno.pl, www.chdk.pl oraz na portalach 

społecznościowych Organizatora i Współorganizatora. Karta zgłoszenia jest integralną częścią Regulaminu. 

Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

6. W Jarmarku Bożonarodzeniowym mogą wystawiać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy 

i rękodzielnicy. 

7. Wystawca (zgłaszający) we własnym zakresie organizuje stoisko (Organizator nie zapewnia stołów, krzeseł, 

namiotu). Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału miejsca targowego wg. specyfikacji asortymentu. 

8. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym. 

9. Wystawcy, uczestniczący w Jarmarku ubezpieczają od odpowiedzialności cywilnej siebie i swój asortyment  

na własny koszt. 

10. Udział w Jarmarku dla wystawców z gminy Chełmno oraz Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chełmińskiego 

jest BEZPŁATNY! Pozostali uczestnicy ponoszą opłaty wg. cennika: stół straganowy – 15 zł, miejsce na namiot (3x3 

m) – 30 zł. 

11. Organizator może za opłatą zapewnić przyłącze energetyczne (16A). Ilość przyłączy ograniczona. 

12. Wystawca zobowiązany jest prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie. 

13. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest przewidziane w godzinach od 8:00 do 10:00. Tego dnia dostępne 

są bezpłatne parkingi i obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na płytę rynku.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane kradzieżą oraz tzw. siłami 

wyższymi (wichura, deszcz i inne przyczyny losowe). 

15. Podczas Jarmarku obowiązuje zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa Wystawcy, jeżeli uzna że oferowany asortyment 

jest niezgodny z celami Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 
UWAGA – WAŻNE!!! Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty odzwierzęce, powinni posiadać wpis o działalności u właściwego 

sobie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Jarmarku, zobowiązani 

są do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie o zamiarze prowadzenia sprzedaży tych produktów podczas Jarmarku. 

Adres: Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, tel/fax. 56 686 34 20. 

 

Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty spożywcze, powinni mieć uregulowane kwestie sprzedaży tych produktów z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Każdy uczestnik planujący sprzedaż żywności powinien posiadać wymagane dokumenty w trakcie jej 

trwania i okazywać na żądanie odpowiednich służb kontrolnych tj, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stosowną decyzję 

zatwierdzenia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z właściwością miejscową 

(art. 61, 62, 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Z 2017 r., poz.129 tj.). 

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: https://www.chelmno.psse.gov.pl/plik,186,ulotka-imprezy-plenerowe-

wymagania-dotyczace-bezpieczenstwa-zywnosci-docx.docx 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 

Chełmno, 22.12.2019 r. 
 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

Imię i nazwisko, nazwa wystawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Dane kontaktowe (dokładny adres, numer kontaktowy, e-mail): 

 

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

 

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

 

 

Oferowany asortyment (proszę dokładnie opisać wyroby):  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Rodzaj stoiska (własne/stół pod straganami) oraz potrzeby techniczne:  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

                                                (podpis i/lub pieczątka Wystawcy)   
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku 

ze zgłoszeniem na Jarmark Bożonarodzeniowy organizowanym przez Burmistrza Miasta Chełmna w Chełmnie,                

w celu kontaktu dotyczącym organizacji Jarmarku.  

 

…......………………………………………………… 

          (podpis osoby wyrażającej zgodę)  

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie  
wiadomości e-mail na adres targowisko@chelmno.pl lub listownie na adres Urząd Miasta Chełmna,  

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. 
 

 

Klauzula informacyjna: 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Chełmna informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna, z którym można 
skontaktować się listownie na adres ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub mailowo na adres e-mail:. 
biuro_informacji@chelmnp.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod.um@chelmno.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu dotyczącym organizacji Jarmarku 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679.  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Pani/Pana 
lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

 międzynarodowej 
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