
Kiermasz Bożonarodzeniowy 

18 grudnia 2022r. 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 

 

Kartę uczestnika należy przesłać na adres e-mail: mok.przeworsk.sekretariat@gmail.com  lub 

złożyć osobiście w sekretariacie MOK. 

 

 

1. Nazwa uczestnika (imię i nazwisko) 

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

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

 

 

2. Nazwa stoiska 

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

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

 

3. Telefon kontaktowy 

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

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

 

4. E-mail 

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

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

 

5. Wielkość stoiska (maksymalnie 2 stoliki 80 cm x 80 cm) 

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

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

 

6. Krótki opis sprzedawanych produktów 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku z uczestnictwem w Kiermaszu Bożonarodzeniowym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zawartych w karcie uczestnika przez Administratora Danych Osobowych, 

którym jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a,                  

37-200 Przeworsk, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji kiermaszu. Zostałem/am 

poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

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

(czytelny podpis)  

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

W związku z uczestnictwem w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, wyrażam zgodę na wykorzystanie 

mojego wizerunku w celu promowania wydarzenia, których organizatorem jest Miejski Ośrodek 

Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk. Zdjęcia 

i video mogą zostać umieszczone na stronie internetowej: www.mok.przeworsk.um.gov.pl oraz 

Facebook MOK i TIKTOK.  

 

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

(czytelny podpis)   

 

 

Wytyczne sanitarne 

 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy Kiermaszu Bożonarodzeniowego zobowiązani są do 

zapoznania się z PROCEDURAMI SANITARNYMI MOK w Przeworsku w trakcie epidemii 

COVID-19 w Polsce dostępnych na stronie: http://mok.przeworsk.um.gov.pl/. Uczestnik Kiermaszu  

Bożonarodzeniowego zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia uczestnika o stanie 

zdrowia wypełnionego w dniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

 

 

Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia  
 

Oświadczam, że uczestnicząc w Kiermaszu  Bożonarodzeniowym organizowanym przez Miejski 

Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 9 kwietnia 2022 r., w czasie trwania pandemii 

COVID-19 jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka zakażeniem się COVID-19 

i w przypadku zachorowania nie będą wnosić skarg i zażaleń. Oświadczam, że według mojej 

najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 

 

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) nie miałem/am styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami sanitarnymi MOK, zamieszczonymi na stronie 

internetowej http://mok.przeworsk.um.gov.pl/. 

 

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

(czytelny podpis) 

http://mok.przeworsk.um.gov.pl/

