
 

 

REGULAMIN  

XVIII JARMARKU WSI ZACHODNIOPOMORSKIEJ 

ZŁOTA DYNIA 2020 

 

§ 1 

1. Organizatorami XVIII Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej „Złota Dynia 2020”  zwanego 

w dalszej części Regulaminu Jarmarkiem są Urząd Gminy Kobylanka, Koło Gospodyń 

Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. 

2. Jarmark organizowany jest w dniu 20.09.2020 r. w Morzyczynie, nad Jeziorem Miedwie, 

na terenie promenady oraz w muszli Amfiteatru. 

3. Podczas Jarmarku odbędą się: 

1) Występy Zespołów Ludowych, 

2) Konkurs Kulinarny na Przetwory z dyni i dyniowatych,  

3) Konkurs na Największą Dynię,  

4) Konkurs na Najciekawszy Okaz Ogrodowy. 

4. Regulaminy poszczególnych Konkursów oraz Występów Zespołów Ludowych wraz 

z Kartą Zgłoszenia wymienionych w § 1, ust. 3, stanowią odrębne załączniki Regulaminu 

i dostępne są na stronie www.gok.kobylanka.pl 

5. Imprezami towarzyszącymi Jarmarkowi są: 

1) X Regaty o Złotą Dynię. 

2) II Wyścig Memoriałowy im. Marcina Tura. 

6. Organizatorem imprez towarzyszących jest MDK w Stargardzie.  

 

§ 2 

1. W Jarmarku, o którym mowa w § 1, mogą uczestniczyć Wystawcy którzy przygotują 

stoiska z: 

1) Rękodziełem ludowym i artystycznym. 

2) Różnorodnymi odmianami dyni i jej przetworów. 

3) Produktami ekologicznymi. 

2. Ilość miejsc na stoiska jest ograniczona. O ilości przyjętych zgłoszeń, kwalifikacji oraz 

lokalizacji stoiska, decydują Organizatorzy. 

3. Wystawca musi  wyposażyć swoje stoisko w płyn do dezynfekcji rąk, dostępny dla 

kupujących, a obsługa stoiska musi mieć osłonięty nos oraz usta poprzez np. maseczki 

ochronne lub przyłbice. Ponadto na stoisku powinna znajdować się informacja o 

konieczności dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5m. Powierzchnie stoiska 

oraz przedmioty możliwe do zdezynfekowania, powinny być co jakiś czas odkażane. 

4. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 14.09.2020 r., drogą elektroniczną poprzez 

e-mail: nowinska@poczta.fm, lub osobiście w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 

73-108 Kobylanka.  

5. Przedstawicielem Organizatorów do kontaktów z: 

1) Wystawcami - jest Pani Ewa Nowińska, KGW Morzyczyn-Zieleniewo,  

tel. 691 262 707. 

2) Zespołami ludowymi - Pani Ewa Mikołajczyk, CKiR w Kobylance, tel. 692 950 079. 

3) W sprawach organizacyjnych - Pani Agnieszka Wachowiec, UG Kobylanka, 

tel. 608 632 552. 
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§ 3 

1. Zwiedzający Jarmark mają obowiązek zachowania 1,5m odstępu. Jeśli nie jest możliwe 

zachowanie odstępu obowiązuje zakrycie ust oraz nosa. 

2. Zwiedzający mają obowiązek dezynfekować ręce w wyznaczonych i oznakowanych 

przez Organizatorów miejscach. 

3. W przypadku niezastosowania się do reżimu sanitarnego Organizatorzy mają prawo 

prosić o opuszczenie terenu Jarmarku. 

 

§ 4 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie: www.gok.kobylanka.pl 

2. Organizatorzy informują, że w czasie Jarmarku mają zastosowania przepisy 

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 

(rozporządzenie RODO), które w tym przypadku podlegają ograniczeniu wynikającemu z 

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1231 tj. z póżn. zm.). 

3. Organizatorzy  zastrzegają możliwość rejestracji przebiegu Jarmarku (za pomocą urządzeń 

utrwalających obraz lub dźwięk). W związku z tym Organizatorzy informują, że Wystawcy 

oraz Zespoły Ludowe poprzez fakt uczestnictwa w Jarmarku wyrażają zgodę, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, 

promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach 

reklamowych Organizatorów, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach 

prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio 

z Jarmarku lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna na stronie internetowej CKiR w Kobylance: 

www.gok.kobylanka.pl 

5. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez Wystawców i 

Wykonawców odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji 

wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody. 

 

§ 5 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Jarmarku, 

o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu oraz jego odwołania w przypadku 

wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 
 


