
 

REGULAMIN / Karta Zgłoszenia 

PCHLI TARG W GMINIE DĘBOWIEC 

 

1. Organizatorem Pchlego Targu, zwanego dalej „Targ”, jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Turystyki (GOKSiT) w Dębowcu z siedzibą w Łączce, ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec.  

 

2. Celem Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych 

bądź niepotrzebnych.  

 

3. Targi odbywają się w każdą przedostatnią niedzielę miesiąca od godz. 8.00 do godz. 13.00.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i godzin Targów z uwagi na święta, święta 

państwowe lub innego rodzaju uroczystości/wydarzenia, o czym zobowiązuje się powiadomić ze 

stosownym wyprzedzeniem.  

 

5. Organizator ustala następujące miejsca Targów:  

a) od listopada do kwietnia włącznie (sezon zimowy) – sala w Łączce, ul. Widokowa 10, 43-426 

Dębowiec. Wystawcy mogą zajmować stanowiska nie szybciej jak od godziny 7:00.  

b) od maja do października włącznie (sezon letni) – przy tężni solankowej w Dębowcu – wyłącznie 

w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Postój pojazdów samochodowych jest możliwy tylko 

w miejscach wyznaczonych do parkowania.  

c) w razie niepogody w sezonie letnim Targi za zgodą Organizatora mogą mieć miejsce w sali w Łączce, 

o czym Organizator zobowiązuje się powiadomić ze stosownym wyprzedzeniem.  

d) Targi mogą być organizowane razem z Jarmarkami (świąteczne, jesienne itp.). Wówczas, 

w przypadku sezonu zimowego, ich lokalizacja będzie miała miejsce przy tężni solankowej 

w Dębowcu. Informacja o połączeniu Targu z jarmarkiem zostanie przekazana przez Organizatora ze 

stosownym wyprzedzeniem.  

 

6. Wystawcy, którzy organizują swoje stanowiska w innych niż wyznaczone przez Organizatora 

miejscach mogą zostać ukarani przez służby porządkowe.  

7. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

8. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych 

rzeczy. Stoliki (ilość ograniczona – wymiary 80x200 cm) są dostępne dla wystawców jedynie w sali 

w Łączce.  

 

9. Wystawcy są zobowiązani dbać o schludny wygląd swoich stanowisk oraz uprzątnąć to miejsce po 

zakończeniu Targów. Wszelkie szkody w mieniu Organizatora, powstałe z winy Wystawcy lub 

Uczestnika zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty ich naprawy.  

 

10. Udział Wystawców w Targach jest odpłatny. Opłata w GOKSiT w Łączce to opłata za miejsce 

wystawiennicze (wejściówka) i wynosi 10,00 zł brutto. Wystawcy zobowiązani są uiścić opłatę o której 

mowa w dniu Targu lub wcześniej w siedzibie GOKSiT. Przy tężni obowiązuje opłata targowa zgodnie 

z uchwałą nr 227/XXIV/2021 Rady Gminy Dębowiec Akt prawny: Uchwała-227_XXIV_2021 - Baza 
Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)  

11. W czasie Targów odbywających się w budynku GOKSiT, Wystawcy zobowiązują są przestrzegać 

obowiązujących w GOKSiT Regulaminów, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz wykonywać 

polecenia pracowników GOKSiT.  

 



 

12. Na terenie obiektu i w trakcie wydarzenia obowiązkowe jest przestrzeganie aktualnych przepisów 

i zaleceń dot. zapobiegania epidemii Koronawirusa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Regulamin może zostać odpowiednio zmodyfikowany w chwili wprowadzenia 

nowych obostrzeń.  

 

13. Na terenie i w czasie trwania Targów, obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedawania i spożywania 

alkoholu oraz palenia papierosów i zażywania innych środków odurzających.  

 

14. Zabrania się Uczestnikom i Wystawcom w czasie i w miejscu Targów: a) wnoszenia i oferowania 

do sprzedaży przedmiotów lub ich części, których posiadanie jest zabronione z mocy prawa, także 

mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników i Wystawców Targów; b) 

wystawiania i oferowania do sprzedaży przedmiotów obrażających uczucia religijne, przedstawiające 

treści pornograficzne, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych czy niebezpiecznych, w tym – 

środków odurzających; c) oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych.  

 

15. Organizator może zażądać od wystawcy usunięcia ze stoiska artykułu, który (według Organizatora) 

jest niezgodny z charakterem i Regulaminem Pchlego Targu.  

 

16. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać ogólnie przyjęte zasady rzetelności i uczciwości 

kolekcjonerskiej. W związku z powyższym, Wystawcy zobowiązują się informować kupujących o 

przedmiotach będących kopiami.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte oferowanych przez Wystawców 

do sprzedaży przedmiotów. Organizator nie odpowiada także za zniszczenia lub uszkodzenia 

spowodowane przez Uczestników Targów. Organizator nie jest stroną transakcji handlowych pomiędzy 

Wystawcą, a Uczestnikami.  

18. Wystawcy i Uczestnicy którzy nie będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, którzy 

będą zakłócać spokój i naruszać porządek podczas Targów, będą wypraszani z terenu wydarzenia. 

Organizator może również powiadomić stosowne organy o incydentach spowodowanych przez 

Wystawcę/Uczestnika Targów. W takich przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo pozbawienia 

Wystawcy ponownego udziału w Targach.  

 

19. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia. Obowiązkiem 

organizatora jest wywieszenie Regulaminu w widocznym miejscu. Wystawca ma obowiązek 

wypełnienia karty zgłoszenia oraz podpisania klauzuli informacyjnej RODO.  

 

20. Wystawcy i Uczestnicy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu Targów i ich 

wizerunków, a także na wykorzystywanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych, 

informacyjnych, czy reklamowych. Ich udział w Targach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

 

21. Informacji w zakresie organizacji funkcjonowania Pchlego Targu udziela Organizator z którym 

można się skontaktować wysyłając maila na adres gok@debowiec.cieszyn.pl, bądź telefonicznie 33 

858 83 51 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.  

 

Dyrektor GOKSiT Dębowiec  

Marta Szymik-Telesz  
 



Karta zgłoszenia i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających swój udział 

jako wystawca  

OŚWIADCZENIE:  

I. Zgłaszam chęć uczestnictwa w Pchlim Targu, akceptuję Regulamin oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy 

instytucji, telefonu, e-maila) w celach wynikających z organizacji wydarzenia.  

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów mojego wizerunku utrwalonego 

podczas imprezy na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora w celu 

promocji wydarzenia.  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU 

I TURYSTYKI W DĘBOWCU z siedzibą 43-426 Dębowiec, Łączka ul. Widokowa 10 reprezentowany 

przez dyrektora. Możliwość kontaktu: gok@debowiec.cieszyn.pl tel. +48 33 8588351  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres email: 

iod.gok@debowiec.cieszyn.pl  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku ze zgłoszeniem udziału w organizowanym 

przez nas wydarzeniu jako wystawca. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda 

wyrażona poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że wcześniej 

ustanie cel przetwarzania.  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

• prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,  

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

1. Imię nazwisko, nazwa instytucji: ………………………………………………….…………  

2. Telefon, email: ………………………………………………………………………………  

3. Podpis wystawcy: ……………………………………………………………………………  

 


