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REGULAMIN STOISK  

 DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ I POWIATU SIERPECKIEGO  
16 września 2018  

W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, 

NIP 776 000 48 23, tel. 24 275 28 83, 24  275 58 20, fax 24 275 28 83 zwane w dalszej części 

Muzeum, jest współorganizatorem imprezy pn.: DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

DIECEZJI PŁOCKIEJ I POWIATU SIERPECKIEGO odbywającej się na terenie skansenu (Sierpc,  

ul. Narutowicza 64) w skrócie  

2. DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ I POWIATU SIERPECKIEGO odbywają 

się  16 września 2018 r. w skrócie DOŻYNKI 

3. W dniu Dożynek istnieje możliwość wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej lub stoiska 

ekspozycyjnego i innego asortymentu określonego  w ZGŁOSZENIU STOISKA DOŻYNKI 

stanowiącej załącznik nr 1 do  niniejszego regulaminu w skrócie STOISKA - DOŻYNKI. 

4. Podmiotem uprawnionym do wynajęcia STOISK - DOŻYNKI jest Muzeum. 

5. Wyposażenie powierzchni STOISKA - DOŻYNKI może stanowić sprzęt stanowiący własność 

Muzeum (namioty, parasole, stoły) lub sprzęt  stanowiący własność Najemcy 

§ 2 

Warunki udziału 

1. Najemcą może być osoba prawna, fizyczna która  uprawniona jest do prowadzenia sprzedaży 

oferowanego asortymentu na wynajmowanym stoisku.  

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków określonych w 

przepisach prawa dotyczących sprzedaży asortymentu.   

3. Najemca zainteresowany najmem STOISKA - DOŻYNKI winien wypełnić zgłoszenie, stanowiące 

załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępne na stronie www.mwmskansen.pl i dostarczyć do 

Muzeum (faxem, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@mwmskansen.pl ) do 

20 sierpnia  2018 r.  

4. O akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia najmu STOISKA - DOŻYNKI Muzeum poinformuje 

Najemcę  (faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do 30 sierpnia 2018. 

5. Najemca, dokonuje wpłaty  zgodnie ze zgłoszeniem w terminie do 10 września 2018 r. zgodnie 

z cennikiem zamieszczonym na stronie www.mwmskansen.pl, w treści przelewu wpisując: 

STOISKO – DOŻYNKI,  imię i nazwisko Najemcy 

6. Ilość stoisk jest ograniczona. O liczbie STOISK – DOŻYNKI  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  

rodzaj asortymentu przeznaczonego do sprzedaży (preferowane są wyroby rzemiosła i 

rękodzieła oraz  stoiska  z potrawami  i produktami regionalnymi). 

7. Muzeum  nie zapewnia Najemcy  wyłączności na sprzedawany asortyment. 

8. Najemca traci prawo do wynajmu STOISKA – DOŻYNKI z chwilą: 

− niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty za najem STOISKA – DOŻYNKI w 

podanym terminie  

− nie zgłoszenia gotowości do sprzedaży na STOISKU – DOŻYNKI do godziny 8.00 w dniu 

16 września 2018 r.  

http://www.mwmskansen.pl/
mailto:promocja@mwmskansen.pl
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§ 3 

 Wyposażenie stoiska 

1. Urządzenie STOISKA – DOŻYNKI należy do Najemcy.  

2. Elementy wyposażenia, dekoracji  STOISKA – DOŻYNKI nie mogą być umieszczone w ciągach 

komunikacyjnych, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego 

poruszania się uczestników Dożynek, ani naruszać ich spokoju. 

§ 4 

Organizacja i przepisy porządkowe 

1. STOISKO – DOŻYNKI powinno być zagospodarowane w pełni najpóźniej do godziny 9.00  w 

dniu 16 września 2018 r.  

2. Najemca zobowiązuje się że w godzinach od 9.00 - 18.00 STOISKO – DOŻYNKI będzie dostępne 

dla zwiedzających.  

3. Dokonanie wpłaty za STOISKO – DOŻYNKI,  upoważnia Najemcę w dniu imprezy do wjazdu na 

wyznaczone przez Muzeum miejsce. Muzeum wskaże miejsce parkingowe dla 1 samochodu po 

rozładunku asortymentu. 

4. W okresie przygotowania oraz likwidacji STOISKA – DOŻYNKI, miejsce po najmie powinno być 

uporządkowane, sprzątnięte bez pozostawionych śmieci, wyposażenie Muzeum czyste i 

złożone. 

5. W godzinach 9.00 – 18.00 teren Muzeum jest zamknięty dla innych pojazdów. Obowiązuje 

zakaz jazdy samochodem po terenie. 

§ 5  

Odstąpienie od wynajmu powierzchni ekspozycyjnej 

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej opłaty za wynajem STOISKA – 

DOŻYNKI, w sytuacji gdy wynajmujący odstąpi od wynajmu STOISKA - DOŻYNKI  

2. Przez odstąpienie od wynajmu powierzchni ekspozycyjnej przez Najemcę rozumie się 

nieobjęcie zamówionej powierzchni ekspozycyjnej do godziny 9.00.  w dniu 16.09.2018 r. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2  wniesiona przez Najemcę opłata przechodzi na rzecz 

Muzeum. 

§ 6  

Bezpieczeństwo – ubezpieczenie 

1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież lub zniszczenia sprzętów, 

urządzeń i towarów będących własnością Najemcy. 

2. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie  urządzeń i sprzętu przed 

ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 

3. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe rozstawienie asortymentu w sposób nie 

zagrażający osobom trzecim.  

 

§ 7 

Likwidacja stoiska 

1. Niedozwolone jest demontowanie stoiska przed oficjalnym zakończeniem imprezy (do godziny 

18.00), Najemca zobowiązany jest zdemontować stoisko, usunąć eksponaty oraz przywrócić 
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zajmowaną powierzchnię ekspozycyjną do pierwotnego stanu, najpóźniej do 2 godzin po 

zakończeniu imprezy. 

2. Muzeum nie odpowiada za pozostawione przez Najemcę  elementy ekspozycji i inne 
urządzenia na terenie Muzeum 

 
§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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), zleceniobiorca/wykonawca informuje a Zleceniodawca  przyjmuje do 
wiadomości, iż: 
 
a. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. 

Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 

20/99, 

b. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: e-mail: 

dpo@mwmskansen.pl, tel. 24 275 28 83  

c. Dane  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartych 

umów, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed ich zawarciem dla celów:  

− umożliwienia Państwu korzystania z wynajmu powierzchni STOISKA DOŻYNKI oraz 

kontaktu z Panią/Panem w celu realizacji tej usługi,  

− zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów 

prawa,  

− w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie udzielonej zgody na KARCIE ZGŁOSZENIA 

d. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rozpoczęcia 

współpracy z Muzeum 

e. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego, 

f. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator 

zawarł umowę na usługi techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów 

informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami 

usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w 

rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator udostępnia dane 

osobowe podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania takich danych tylko, gdy 

podmiot wystąpi z takim żądaniem udostępnienia do Administratora powołując się na 

stosowną podstawę prawną.  

g. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzamy przez okres wymagany przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

h. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

aby chronić zgromadzone dane. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

j. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Najemca powierzchni STOISKA DOŻYNKI zobowiązany jest do przestrzegania zasad i 

regulaminów obowiązujących na terenie Muzeum. 

2. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Muzeum zastrzega sobie prawo do 

odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowo zamknięcia imprezy. 

4. W przypadku odwołania imprezy Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek. 

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu powierzchni ekspozycyjnej/stoiska na terenie 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla Muzeum. 

 

 

Osoba odpowiedzialna 

Joanna Szewczykowska 

Tel. 24 275 28 83, kom. 728 865 392 

jszewczyk@mwmskansen.pl  

mailto:jszewczyk@mwmskansen.pl

