
REGULAMIN AKREDYTACJI FOTO V JARMARKU ŚW. JAKUBA W GOSTYNINIE 

1. ORGANIZATORZY GŁÓWNI 

• Miejskie Centrum Kultury 

ul. 18 stycznia 2,09-500 Gostynin 

Kontakt: 24 235 34 47; e-mail: sekretariat@mck-gostynin.pl 

• Urząd Miasta Gostynina 

ul. Rynek 26,09-500 Gostynin 

Kontakt: tel. 24 236 07 33, 24 236 07 36; e-mail: promocja@gostynin.pl 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 
ul. 18 stycznia 2, 09-500 Gostynin 

Kontakt: 516 029 796 lub (24) 235 24 08 wew. 21; e-mail: mbpgostynin@interia.pl 

• Agencja Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o. 

ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin Kontakt: 24 235 45 00 

2. CELE JARMARKU 

• Promocja miasta i gmin, które wezmą udział w Jarmarku. 

• Promocja kultury ludowej, potraw regionalnych. 

• Propagowanie historii ziemi gostynińskiej. 

• Integracja mieszkańców z różnych miast i gmin. 

3. INFORMAGE OGÓLNE 

• V Jarmark św. Jakuba odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2019 r. na terenie miasta Gostynina, ul. Zamkowa 31 i na Rynku 
Miejskim. 

• Głównym miejscem odbywania się V Jarmarku św. Jakuba będzie: Gostynin - teren Zamku Gostynińskiego i Podzamcza. 

• Uczestnikami V Jarmarku św. Jakuba są mieszkańcy miasta Gostynina oraz osoby z innych miast i gmin. Przedsięwzięcie 
skierowane jest do osób w każdym wieku. 

• Do udziału w V Jarmarku św. Jakuba w charakterze FOTOGRAFA przystąpić mogą osoby prywatne lub patroni medialni. 

• Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe podczas V Jarmarku św. Jakuba obowiązujące zarówno osoby 
odwiedzające, jak i osoby prowadzące działalność handlową, wystawienniczą i fotografów/filmujących. 

• Integralną częścią V Jarmarku św. Jakuba są stoiska handlowe, wystawiennicze, promocyjne, edukacyjne, tematycznie 
związane z programem. 

• W trakcie V Jarmarku św. Jakuba preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze ekologicznym, regionalnym, 
historycznym oraz wyrobów rękodzieła artystycznego (m.in. ceramika, biżuteria, koronka, obrazy, wyroby regionalne z wikliny, 
siana, drewna), zabawki, gastronomia (artykuły spożywcze, drobne przekąski potrawy i wyroby regionalne) oraz inny asortyment 
zatwierdzony przez Organizatora. 

4. SZCZEGÓŁOWE INFROMACJE DLA FOTOGRAFÓW (AKREDYTACJA) 

Akredytacja, czyli możliwość wejścia na koncert oraz pozwolenie na robienie zdjęć lub przeprowadzenie wywiadu, jest możliwa 
do uzyskania po spełnieniu warunków wymaganych przez organizatora oraz artystów/zespół. Organizator, ma prawo odmówić 
akredytacji, jeśli nie zostaną spełnione warunki na jakich miała ona zostać udzielona. 

Wybrane zdjęcia trafią na strony internetowe organizatorów oraz do archiwum koncertowego, gdzie będzie podany autor 
zdjęcia. 

Akredytację można uzyskać w dwojaki sposób: 

I. Akredytacja zewnętrzna – osoba zainteresowana zobowiązuje się do przekazania na rzecz Organizatora 30 sztuk 
zdjęć z imprezy dokumentujących wydarzenia Jarmarku. Organizator może wykorzystać je w celach promocyjnych i 
uzyskuje do nich prawo, także do ich powielania. 
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II. Akredytacja patronacka – przyznawane są wyłącznie dziennikarzom, którzy biorą udział w promocji konkretnego 
wydarzenia jako patroni medialni. Promocja wydarzenia w naszym rozumieniu to: 

- w przypadku portali internetowych – banner na stronie głównej i/lub pełna informacja w zakładce polecane, dodanie 
wszystkich działań organizowanych przez Organizatora w zakładce „Kalendarium”, promocja danego wydarzenia minimum 2-3 
tygodnie przed koncertem. Nie przyznajemy akredytacji portalom, które umieszczają informacje w miejscu mało dostępnym, 
bądź uniemożliwiającym wejście bezpośrednio ze strony głównej. 

-w przypadku miesięczników – zapowiedź 

-w przypadku tygodników – zapowiedź ze zdjęciem 

-w przypadku dzienników – zapowiedź ze zdjęciem 

-w przypadku radia – bezpośrednia reklama wydarzenia minimum z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem. 

Oczekujemy również relacji z wydarzenia na dzień po jego zakończeniu i przesłania 30 sztuk zdjęć z imprezy dokumentujących 
wydarzenia Jarmarku. Organizator może wykorzystać je w celach promocyjnych i uzyskuje do nich prawo, także do ich 
powielania . 

Nasze warunki: 

1. Osoba ubiegająca się o akredytację dokona zgłoszenia minimum 14 dni przed danym koncertem. 

2. W dniu koncertu akredytacji nie udzielamy. 

3. O udzieleniu akredytacji poinformujemy zainteresowane osoby co najmniej 3 dni przed danym koncertem. 

4. Zdjęcia fotografowie robią z fosy/przedscenia przez 3 pierwsze numery. Takie są ogólnie przyjęte  ponadnarodowe standardy. 

5. Zdjęcia mogą być robione z lampą lub bez. O tych warunkach fotograf zostanie szczegółowo poinformowany. 

6. Zdjęcia spoza barierek fotografowie mogą robić przez cały koncert chyba, że artysta/zespół  postanowi inaczej. 

7. Ostatnie zdanie jeśli chodzi o warunki robienia i wykorzystania zdjęć ma zawsze artysta/zespół i należy się do nich stosować. 

8. Osoby mające przeprowadzić wywiad powinny się zgłosić co najmniej 1 dzień przed koncertem lub w czasie wskazanym przez 
artystę/zespół. 

9. Warunki wywiadu ustala artysta/zespół i należy się do nich zastosować. 

Nie współpracujemy z osobami oraz portalami naruszającymi wizerunek artystów/zespołów, działającymi niezgodnie z 
zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami. Zależy nam na uczciwej współpracy opartej na prostych i 
jasnych zasadach. 

Podstawą uzyskania akredytacji jest zgłoszenie udziału w V Jarmarku św. Jakuba w siedzibie organizatora (w przypadku 
Fotografów UM Gostynin lub skuteczne przesłanie (potwierdzone) w terminie do 2 lipca 2019 r. prawidłowo wypełnionej i 
podpisanej Karty Zgłoszenia (według załącznika nr I do niniejszego Regulaminu). 

• Karta Zgłoszenia może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest 
równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu V Jarmarku św. Jakuba. 

• Przesłana do organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w V Jarmarku św. Jakuba. O przyznaniu akredytacji 
decyduje Organizator, biorąc pod uwagę oferowane produkty zgodne z charakterem i celem wydarzenia. Przyjęcie do udziału w 
V Jarmarku św. Jakuba zostaje potwierdzone przez Organizatora wydaniem Potwierdzenia Udziału w formie mailowej lub 
pisemnej. 

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu stanowić będzie podstawę do żądania natychmiastowego opuszczenia V Jarmarku św. 
Jakuba. 

5. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 

• Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom znajdującym się pod 
widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

• posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. 

• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub 
porządku imprezy. 

• Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 



• Uczestnikom imprezy zakazuje się: 

- głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle 
narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.; 

- rzucania przedmiotami; 

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń 
znajdujących się na terenie imprezy; 

- używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem. 

• W imieniu Organizatora za porządek podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą pracownicy służby ochroniarskiej. 
Uczestnicy mają obowiązek dostosować się do uwag i poleceń służby porządkowej oraz Organizatorów. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy. 

• Celem zachowania porządku oraz prawidłowego organizacji jarmarku uczestnicy są zobowiązani do stasowania się do 
poleceń porządkowych Organizatora IV Jarmarku św. Jakuba. 

• Podczas trwania V Jarmarku św. Jakuba w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Uczestnicy/Widzowie uczestniczą w V Jarmarku św. Jakuba na własną odpowiedzialność. 

• W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo odwołać przedsięwzięcie. 

• Udział w IV Jarmarku św. Jakuba wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy 
zgodnie z zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie 
imprezy. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: produkty wystawione na stoisku handlowym, za szkody/ uszkodzenia 
powstałe w mieniu uczestnika spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze itp. 

7. W sprawie V Jarmarku św. Jakuba należy kontaktować się z: 

Miejskie Centrum Kultury 

ul. 18 stycznia 2,09-500 Gostynin 

Kontakt: 24 235 34 47; e-mail: sekretariat@mck-gostynin.pl 

Urząd Miasta Gostynina 

ul. Rynek 26,09-500 Gostynin 

Kontakt: tel. 24 236 07 33, 24 236 07 36; e-mail: promocja@gostynin.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr I do Regulaminu Akredytacji FOTO  

V Jarmarku św. Jakuba 2019 r. 

V JARMARK ŚW. JAKUBA W GOSTYNINIE  

………………………….  (miejscowość, data) 

KARTA ZGŁOSZENIA FOTOGRAFA  

(Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mailem na adres:  

sekretariat@mck-gostynin.pl lub pocztą na adres:  
Miejskie Centrum Kultury, ul. 18 stycznia 2, 09-500 Gostynin  

 
z dopiskiem „V Jarmark św. Jakuba” do 2 lipca 2019 r.) 

  

Organizatorzy V Jarmarku św. Jakuba: 

• Miejskie Centrum Kultury 
ul. 18 stycznia 2, 09-500 Gostynin 
Kontakt: 24 235 34 47; e-mail: sekretariat@mck-gostynin.pl 

• Urząd Miasta Gostynina 
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin  
Kontakt:  tel. 24 236 07 33, 24 236 07 36;  e-mail: promocja@gostynin.pl 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 
ul. 18 stycznia 2, 09-500 Gostynin 
Kontakt: 516 029 796 lub (24) 235 24 08 wew. 21; e-mail: mbpgostynin@interia.pl 

 Agencja Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin 

Kontakt: 24 235 45 00   _______________________________________________________________  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIA UCZESTNIK – FOTOGRAF:  

Imię i nazwisko/nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość:   …………………………………………………………………….     kod: ………………………………………………….…….. 

NIP:  ………………………………………………………………………..      REGON: ………………………………………………………….….. 

Tel.   …………………………………………………………      e-mail:  ………………………………………………………………………….….. 

Kartę Zgłoszenia należy wysłać e-mailem lub pocztą. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona 
weryfikacji i zadecyduje o udziale w Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie. Organizator zastrzega sobie prawo 
do odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny.   
Karty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.   
Po dokonaniu akceptacji Organizator przesyła e-mailem lub pocztą Potwierdzenie Udziału.  

 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania akredytacji fotograficznej podczas V 
Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie w dn. 5-7 lipca 2019 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
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1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 18 Stycznia 2, 09-
500 Gostynin 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż konieczny do rozliczenia wystawiennika 
(nie dłużej niż 2 m-ce). 

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych oraz prawo do przenoszenia danych 

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa  ich podania może skutkować 
odmową realizacji wniosku. 

 

Data zgłoszenia      Podpis zgłaszającego  

 

…………………………..  ……………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy do celów promocyjnych i reklamowych 
wydarzenia.       

 

Podpis      

 

………………………………………………………………………………………….                            

 


