
ZGŁOSZENIE 
stoiska na XIV Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych i Krancbal 24 lipca 2021 r. 

 

1. Dane podmiotu prowadzącego działalność: 
 

Nazwa 

 

 
 

NIP 
 

Adres 
 
 

 

Nr telefonu kontaktowego 
 
 

 

Adres e-mail 
 
 

 

 
Decyduje kolejność zgłoszeń 

 
1. Stoiska z zabawkami / rękodzielnicze / inne: 

 

□ Z zabawkami ...........................................................................................................................  

 

□ Rękodzielnicze (jaki rodzaj rękodzieła?)....................................................................................... 

 

□ Inne (jakie?)................................................................................................................. ............... 

 

2. Czas realizacji usług:*  

 

□ 24 lipca 2021 r. (sobota)  gotowość stoisk godz. 12:00 

 

     3. Wielkość stoiska* (określić w metrach – szerokość i długość) 

 

 

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

 

         

     4. Zapotrzebowanie na prąd* 

 

 

□ Tak  - Jednofazowy    Jaka moc? (określić w kW)  ....................................................................... 

 

□ Tak – Trójfazowy      Jaka moc? (określić w kW)   ....................................................................... 

 

□ Nie 

     

     5. Koszty: 

 

a) Koszt najmu placu pod stoisko do 100m2 wynosi 100,00 zł brutto / dzień, powyżej 100m2 wynosi 500,00zł brutto / dzień. 

b) Opłatę należy wpłacić na konto Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie: 

KBS Wejherowo O. Gniewino nr 22 8350 0004 4200 7836 2000 0010 do dnia 16 lipca 2021r.  

z dopiskiem „Dni Gminy Gniewino 2019”. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia (nie 

wpłacać przed potwierdzeniem). 

 

c) Pracownicy danego stoiska zobowiązani są posiadać przy sobie potwierdzenie przelewu opłaty targowej.  

 

d) Na placu imprezy będą mogły być ustawione stoiska jedynie po wcześniejszym okazaniu potwierdzenia przelewu opłaty targowej 

i kontakcie z koordynatorem. Stoisko będzie postawione w miejscu wyznaczonym przez organizatora.  

 



 

6. Miejsce imprezy: 

Plac Koncertowy w Czymanowie (gmina Gniewino). 

 

 
 

     *Kolorem niebieskim została zaznaczona scena plenerowa. 

     *Pole białe jest to miejsce rozstawiania się stoisk (wg wytycznych koordynatora). 

 

7. Kontakt. 

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino 

tel. 58 670 63 37; e-mail: centrum@gniewino.pl 

 

8. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń. 

Wypełnione zgłoszenia do dnia 12 lipca br.  należy (do wyboru): 

- dostarczyć osobiście do sekretariatu CKSTiB przy ul. Sportowej 1 w Gniewinie, 

- przesłać na adres Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino 

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: centrum@gniewino.pl 

 

9. Informacje dodatkowe: 

a) Informujemy, że wyznaczony został limit przyjmowanych zgłoszeń (dotyczy wszystkich rodzajów stoisk) podczas ww. imprezy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

b) Wszelkie informacje dot. godziny przyjazdu na miejsce imprezy oraz rozstawiania się otrzymają Państwo w terminie późniejszym. 

 

c) Podmiot prowadzący ww. działalność zobowiązany jest do posiadania: 

- aktualnej zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności  

  (w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej); 

- niezbędnych zezwoleń i koncesji (np. na sprzedaż piwa itp.) 

- wszystkich pozostałych zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w świetle prawa     

  obowiązującego w Polsce, uzyskanych własnym staraniem i na własny koszt Najemcy. 

 

d) Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie warunków określonych podpunkcie c) 

                   

e) Wszelką odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas 

świadczenia usług ponosi Podmiot prowadzący ww. działalność. 

 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu organizacji i przeprowadzenia festynu „XIV Kaszubski 

Przegląd Orkiestr Dętych i Krancbal” w Gniewinie zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” ) 

 

 
 

   

                                                        ……………………..………………….……………… 
                                                        Czytelny Podpis osoby zgłaszającej 

 

mailto:centrum@gniewino.pl
mailto:centrum@gniewino.pl


 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki z siedzibą w Gniewinie,  

ul. Sportowa 1, reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, do którego osoba, 

której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest 

dostępny pod adresem email : pukaczewski@hotmail.com 

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki z siedzibą  

w Gniewinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustaw:  

 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  

    kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 

 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu 

Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji  tych celów i zadań. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba  

że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych. 

7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. 

8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 

9. Osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego przetwarzania 

danych za niezgodne z prawem.  

10. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Osoba, której dane dotyczą może, żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. 

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych. Usunięcie danych 

nie jest możliwe w przypadku gdy obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny dalszego 

przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych. 

13. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.  

14. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla organizacji „Dni Gminy Gniewino”. 

15. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe osób nieletnich  uzyskane na podstawie dobrowolnej 

zgody opiekuna prawnego w celu realizacji jego celów statutowych. 

 

 

  Zapoznałem się: 

………………………………………….. 

data i podpis 

 
 


