Nazwa kolekcji ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
i rezerwuję gabloty o pow. wystawienniczej 1,5 m2
w ilości _____ szt.

Prosimy o czytelne wypełnienie
karty i odesłanie jej
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 kwietnia 2022 r.!

--------------------------------------------------------------------

Zgłaszam udział w konkursie na najciekawszą
kolekcję minerałów:

-----

Dodatkowe uwagi i prośby do organizatorów:

Prosimy o odcięcie, wypełnienie i przesłanie
załączonej obok karty zgłoszenia
na adres organizatora giełdy:
LWÓWECKIE LATO AGATOWE
BIURO ORGANIZACYJNE
LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY
UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 5
59 - 600 LWÓWEK ŚLĄSKI
tel. (75) 782 - 45 - 32
fax (75) 782 - 45 - 31
e-mail:
agatowe@lwowekslaski.pl
www.lla.lwowekslaski.pl
Kierownik Biura Organizacyjnego
tel. 0608 032 317
Baza noclegowa
Noclegi dla uczestników Giełdy Minerałów:
Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 5.
Pokoje 2, 3, 4 - osobowe, łazienki i sanitariaty,
Parking na terenie Ośrodka.
Rezerwacja telefoniczna:
tel. (75) 782 - 45 - 25
Grupa plastyczna Pławna 9
Osada artystyczna Dariusz Miliński
Pławna 9 (7 km od Lwówka Śląskiego)
kom. +48 793 793 638

XXIII Lwóweckie Lato Agatowe
Międzynarodowa Giełda
Minerałów i Wyrobów Jubilerskich

Lwówek Śląski
rynek miejski
15 - 17 lipca 2022 r.

A

A

Prosimy o krótkie wyszczególnienie, co będzie zawierać
ekspozycja, z uwzględnieniem ciekawostek i nowości
(ważne dla celów reklamowych!!!).

ZGŁOSZENIE

§1
Warunkiem otrzymania stoiska lub miejsca pod namiot na MGMiWJ XXIII LLA
15-17 lipca 2022 r. jest:
1) przesłanie do biura organizacyjnego LLA czytelnie (drukowanymi literami) i
poprawnie (we wszystkich rubrykach) wypełnionej karty zgłoszenia w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Karty zgłoszenia
przesłane po terminie będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową;
2) otrzymanie od organizatora potwierdzenia pocztą tradycyjną lub e- mailem
lub telefonicznie przyznania stoiska lub miejsca pod namiot. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc o jego przyznaniu zadecyduje kolejność nadsyłania
zgłoszeń oraz jakość proponowanych do ekspozycji kolekcji minerałów,
skamieniałości i wyrobów jubilerskich;
3) zaakceptowanie przez wystawcę regulaminu MGMiWJ LLA potwierdzone
własnoręcznym podpisem.
§2
Dla wystawców zakwaliﬁkowanych do wzięcia udziału w MGMiWJ LLA
organizator zapewnia:
1) stoiska wystawiennicze zadaszone i oświetlone o pow. 2 m2 lub miejsca pod
namiot (wszystkie stoiska i miejsca są równorzędne i prawo do ich
wyznaczania posiada wyłącznie organizator),
2) możliwość korzystania z energii elektrycznej gniazdo 230V (pod
warunkiem zaznaczenia takiej potrzeby przez wystawcę w karcie zgłoszenia
w rubryce „uwagi i prośby do organizatora"),
3) możliwość prezentacji i sprzedaży w ciągu trzech dni:
15.07 (piątek)
godz. 15.00 - 20.00
16.07 (sobota)
godz. 10.00 - 20.00
17.07 (niedziela)
godz. 10.00 - 18.00
§3
1. Giełdowe stoiska drewniane (przygotowane przez organizatora) znajdują się
w streﬁe chronionej.
2. Giełdowe stoiska namiotowe (namioty własne wystawców) znajdują się w
streﬁe niechronionej.
§4
Harmonogram montażu, prezentacji i demontażu ekspozycji:
1. Montaż ekspozycji (strefa chroniona i niechroniona):
15.07. (piątek) od 9.00 do 15.00
2. Demontaż ekspozycji (strefa chroniona):
17.07. (niedziela) od 18.00 do 20.00
3. Demontaż ekspozycji (strefa niechroniona):
15.07. (piątek) po 20.00
16.07. (sobota) po 20.00
17.07. (niedziela) po 18.00
4. Otwieranie giełdy dla wystawców (strefa chroniona):
15.07. (piątek) od 9.00
16.07. (sobota) od 9.00
17.07. (niedziela) od 9.00
5. Czas prezentacji ekspozycji dla zwiedzających (strefa chroniona
i niechroniona):
15.07. (piątek) od 15.00 do 20.00
16.07. (sobota) od 10.00 do 20.00
17.07. (niedziela) od 10.00 do 18.00

§6
1.Pełną opłatę (bez względu na czas pobytu) za stoisko, wystawca winien
bezwarunkowo uiścić w drugim dniu giełdy po dokonaniu wyceny przez
organizatora.
2. Udział wystawcy w wystawach konkursowych na podstawie odrębnego
regulaminu nie zwalnia z obowiązujących na giełdzie opłat.

-----------------------------------------------------------------

Regulamin Giełdy

§5
1. Postój samochodów na terenie giełdy jest możliwy wyłącznie w czasie
przewidzianym na przygotowanie i demontaż ekspozycji.
2. Pozostawienie przez wystawcę samochodu na terenie giełdy
w czasie wykraczającym poza ustalone godziny jest równoznaczne
z naruszeniem zasad regulaminu MGMiWJ LLA.

§7
Wysokość obowiązujących opłat za stoiska MGMiWJ LLA
1. Za stoisko drewniane (stół zadaszony i oświetlony o pow. 2m2):
450 zł + VAT - dla wyrobów względnie powierzchni dzielonej między minerały i
wyroby,
300 zł + VAT - opłata zniżkowa - w przypadku eksponowania wyłącznie
nieobrobionych minerałów, okazów kolekcjonerskich i/lub
skamieniałości,
250 zł + VAT - członkowie stowarzyszeń i towarzystw mineralogicznych z
opłaconymi składkami, wystawiający wyłącznie nieobrobione
minerały, okazy kolekcjonerskie i/ lub skamieniałości (w
przypadku wystawiania na stoisku przez w/w wyrobów
jubilerskich lub ekspozycji mieszanej tj. wyrobów i minerałów
i/lub skamieniałości, opłaty zniżkowe nie przysługują).
2. Za miejsce pod namiot:
170 zł + VAT za 1 mb - dla minerałów, skamieniałości, wyrobów, względnie
powierzchni dzielonej między minerały i wyroby.
§8
Wystawca uczestniczący w MGMiWJ LLA jest zobowiązany:
1) utrzymywać stoisko na odpowiednim poziomie estetycznym;
2) umieścić w widocznym miejscu opisy do prezentowanych okazów
zawierające lokalizacje i nazwy minerałów;
3) umieścić w widocznym miejscu ceny okazów przeznaczonych na sprzedaż;
4) wyraźnie oznakować „minerały syntetyczne";
5) posiadać kartę wjazdową wystawioną przez organizatora imprezy
i przekazaną wystawcy wraz z decyzją o przyznaniu stoiska (za wydanie
duplikatu karty wjazdowej, w przypadku jej utraty, pobierana jest opłata w
wysokości 50 zł);
6) eksponować w widocznym miejscu otrzymany od organizatorów
identyﬁkator.
§9
1. Na stoiskach MGMiWJ LLA mogą być prezentowane wyłącznie minerały
(naturalne i syntetyczne), kamienie ozdobne, półszlachetne i szlachetne,
skamieniałości, bursztyn i t.p. oraz wyroby z w/w.
2. Wystawienie na stoisku innego asortymentu niż w/w pociąga za sobą utratę
stoiska i skreślenie z listy wystawców MGMiWJ LLA.

§ 10
1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego w § 3
harmonogramu giełdy.
2. Opóźnienie otwarcia stoiska a także opuszczenie przyznanego stoiska przed
zamknięciem giełdy bez usprawiedliwienia, może skutkować utratą miejsca i
przeniesieniem na listę rezerwową.
§ 11
Wystawca który otrzymał potwierdzenie udziału w MGMiWJ LLA,
a z przyczyn losowych nie może w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia organizatora o rezygnacji
z przyznanego stoiska.

Karta zgłoszenia
Zgłaszam uczestnictwo w Międzynarodowej Giełdzie
Minerałów i Wyrobów Jubilerskich
podczas XXIII Lwóweckiego Lata Agatowego
w dniach 15 - 17 lipca 2022 r.
Zamawiam:
stoisko/stoiska (2 m)2 w cenie 450 zł + VAT
(wyroby lub minerały i wyroby)
ilość
stoisk

stoisko/stoiska (2m)2 w cenie 300 zł + VAT
(nieobrobione minerały lub skamieniałości)
ilość
stoisk

stoisko/stoiska (2m)2 w cenie 250 zł + VAT
(nieobrobione minerały lub skamieniałości - tylko
członkowie PTPNoZ z opłaconymi składkami)

ilość
stoisk

x
dł.

miejsce pod ustawienie namiotu
w cenie 170 zł + VAT za 1 mb
szer.

(wyroby lub minerały i wyroby)

Nazwa ﬁrmy/imię i nazwisko wystawcy, adres:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej ﬁrmę/wystawcę:

e-mail __________________________________
Telefon kontaktowy ________________________
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem Międzynarodowej
Giełdy Minerałów i Wyrobów Jubilerskich LLA oraz akceptuję wszystkie
jego warunki.
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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Podpis:

----

Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich jest najważniejszym
elementem odbywającego się od ponad dwudziestu lat w Lwówku Śląskim
Lwóweckiego Lata Agatowego, które przyciąga wielotysięczną rzeszę gości.
Stoiska giełdy (zadaszone i oświetlone) rozmieszczone są na wolnym
powietrzu.
Organizatorzy umożliwiają wystawcom poza handlem również udział w
konkursach na najciekawsze kolekcje (na podstawie odrębnego regulaminu).

...................................................

………………………………………., dn. …………………………….

……………………......……………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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 wyrażam zgodę
na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych.
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
Zakres danych: Imię i nazwisko, wizerunek; Cel przetwarzania: Strona internetowa, realizacja
wymogów własnych; Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: LOK
Zakres danych: Imię i nazwisko, wizerunek; Cel przetwarzania: Dokumentacja z organizacji
imprez - realizacja wymogów ustawowych; Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: LOK
Zakres danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail; Cel przetwarzania:
Dokumentacja organizacji imprez - realizacja wymogów ustawowych; Odbiorcy lub kategorie
odbiorców danych: LOK
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim z siedzibą przy
ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski,
• Inspektorem ochrony danych w Lwóweckim Ośrodku Kultury w Lwówku Śląskim jest Pan Zbigniew
Ruta, tel. 75 782-45-32, e-mail: lok@lwowekslaski.pl,
• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami,
• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Lwóweckiego Ośrodka
Kultury w Lwówku Śląskim lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych,
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 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,
• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
• Dane podaję dobrowolnie.

………………………..…………………………….……………
(data, podpis - imię i nazwisko)

