Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Karta zgłoszenia
22. Wystawa Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego
Prudnik 07-09.06.2019 r.
Imię i Nazwisko
……………………………………………………........................................................................................................... .............
Adres (kod miejscowości, ulica, numer telefonu kontaktowego)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Reprezentuję / nie reprezentuję firmy (proszę wpisać nazwę):
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nazwa i rodzaj prezentowanej twórczości (informacja wpisana zostanie do Katalogu Wystawców)
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Będę / nie będę* prezentować strój regionalny
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Przedstawię / nie przedstawię* pokaz praktycznych umiejętności
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ:
1.Powierzchnia wystawiennicza:
- w hali (głębokość 2 lub 4 m)

głębokość……….m x szerokość……....m= ………m²

- w namiocie (głębokość 1.80 m lub 3.60 m)

głębokość ………m x szerokość………m=……… m²

2.Ilość ławek szkolnych (wym. 130 x 50 cm)…………..szt.

3.Ilość krzeseł (max 3 szt.)…………..szt.

4.Czy będzie potrzebne podłączenie prądu? (tak / nie)*
(Wystawcy powinni zabezpieczyć swoje stoisko w przedłużacze)

Udział twórców ludowych oraz rzemieślników artystycznych w Wystawie jest b e z p ł a t n y.
Stoiska handlowe – są zobowiązane uiścić opłatę w wysokości 25 zł netto za m2.
Termin zgłoszeń: 24.05.2019 r.

…………….………………………………
Podpis wystawcy
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Prudnika administratora danych
osobowych z siedzibą w Prudniku, Kościuszki 3, w związku z moim udziałem w Wystawie Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego w zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer
telefonu, wizerunek.
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
……………………….
Czytelny podpis
Informacja dot. zbierania danych osobowych związanych z udziałem w Wystawie Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego
Na podstawie 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, organizator informuje co następuje:
1) Administratorem danych osobowych Wystawcy jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku,
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl
3) Dane osobowe Wystawcy przetwarzane są w związku z udziałem w Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego organizowanej przez Gminę Prudnik w celu naboru, organizacji
i rozliczenia Wystawy i imprez towarzyszących oraz informacji i promocji Wystawy z wykorzystaniem danych, na
przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a’’ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 – zgoda wystawcy;
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,f’’ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 – zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia
ochrony obiektów i mienia administratora;
- Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wystawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmiotu zewnętrznego, którym na podstawie umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystające z informatora o Wystawie, media, firmy
serwisujące programy informatyczne Organizatora;
5) Dane osobowe Wystawcy przechowywane będą w celu przekazywania informacji o Wystawach,
organizowanych przez Gminę Prudnik. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.
6) Wystawca posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Wystawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału
w wystawie.
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Gmina Prudnik zaprasza do udziału w 22. Wystawie Twórców Ludowychi Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, która odbędzie się w Prudniku (hala OSiR ul. Łucznicza), w dniach od 7 do 9 czerwca 2019 r. Trzydniowa prezentacja malarstwa, rzeźby,
garncarstwa, metaloplastyki, koronkarstwa, haftu, biżuterii i innych. Wielu odwiedzających, nowe
kontakty, wyjątkowa atmosfera. Konkursy na „Najciekawsze Stoisko Wystawowe” oraz na
„Najlepszą Potrawę Regionalną”, prezentacja kuchni regionalnej oraz krajów europejskich
reprezentowanych przez miasta partnerskie Prudnika.
Wystawa jest organizowana corocznie pod patronatem honorowym Ambasadora Republiki Czeskiej
w Warszawie, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Marszałka Województwa
Opolskiego, a także patronatem medialnym TVP S.A. Oddział w Opolu, Radia Opole S.A., Nowej Trybuny
Opolskiej, Tygodnika Prudnickiego, Gazety Prudnik 24.
Szczegółowych informacji udziela: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik,
ul. Rynek 1 /Ratusz/; tel. +48 77 4376655, fax.+4877 4387303, e-mail: promocja@prudnik.pl

Pokaż swoje umiejętności. Już dziś dołącz do Wystawców
22. Wystawy Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego
Prudnik, 07-09.06.2019 r.

Prudnik znajduje się na południu Polski w województwie opolskim, na pograniczu polsko
- czeskim. Położony na granicy dwóch krain geograficznych Płaskowyżu Głubczyckiego
oraz Gór Opawskich jest bramą w najpiękniejsze tereny Opolszczyzny. Tłem dla miasta
jest najwyższy szczyt Gór Opawskich, Biskupia Kopa (890 m n.p.m.).
Prudnik ma do zaoferowania bogate tradycje oraz historię sięgającą epoki średniowiecza. Miasto założone zostało w drugiej
połowie trzynastego wieku u stóp średniowiecznej warowni, po której do dziś zachowała się kamienna wieża zamkowa Wieża Woka. Do czasów współczesnych zachowały się fragmenty średniowiecznych murów miejskich oraz dwóch baszt
murowanych. W centrum miasta znajduje się reprezentacyjny ratusz oraz zabytkowe kamienice. Architekturę miasta
wzbogacają wille zbudowane przez rodzinę założyciela dziewiętnastowiecznej, prężnie prosperującej w mieście fabryki tkanin
lnianych - Samuela Fränkla.
Gmina Prudnik posiada ponad trzydzieści kilometrów pieszych, rowerowych oraz konnych ścieżek turystycznych. Łowiska,
stadnina koni, wieże widokowe, czy sanktuarium św. Józefa wraz z klasztorem franciszkanów, gdzie w latach pięćdziesiątych
dwudziestego wieku internowany był Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, to tylko niektóre atrakcje na
ścieżkach.
Atrakcje turystyczne i kulturowe Prudnika poznasz na www.infoprudnik.pl oraz www.silesiatourism.com.
Baza noclegowa www.infoprudnik.pl.

