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Zasady uczestnictwa 
w Pomorskim Święcie Produktu Tradycyjnego 

Gdańsk, 11 czerwca 2017 r. 
organizowanym przez: 

Województwo Pomorskie  
 
 

1. Celem wydarzenia jest promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego - produktów 
znajdujących się na Liście produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego, żywności 
wysokiej jakości znajdującej się w ofercie członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie 
oraz funkcjonującej w ramach systemów jakości żywności.  
Promocja żywności wysokiej jakości ma zachęcić konsumentów do spożywania lokalnych 
produktów żywnościowych. 
2. Czas i miejsce wydarzenia:  
XI Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego odbędzie się 11 czerwca 2017 r. w Gdańsku-
Oliwie ul. Bpa E. Nowickiego w godzinach 09.00-17.00. 
3. Wystawcy: 
Do udziału zapraszamy producentów/przetwórców produktów znajdujących się na Liście 
produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego, członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, 
koła gospodyń wiejskich, rolników oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje, których produkty  
nawiązują do tradycji i zwyczajów kulinarnych województwa pomorskiego. W wydarzeniu 
przewiduje się udział jedynie producentów/przetwórców z województwa pomorskiego. 
4. Zasady uczestnictwa: 
1) Wystawcy mający bezpośredni kontakt z żywnością sprzedawaną podczas wydarzenia 
zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad (nie dotyczy sprzedaży produktów już 
opakowanych): 

• osoba sprzedająca żywność (mająca z nią kontakt) musi posiadać aktualną książeczkę 
zdrowia lub zaświadczenie do celów sanitarnych; 

• osoba sprzedająca produkty musi używać rękawiczek jednorazowych do podawania 
produktów (nie dotyczy sprzedaży produktów już opakowanych); 

• pojemniki z żywnością nie mogą stać bezpośrednio na ziemi zgodnie z wytycznymi Dobrej 
Praktyki Higienicznej 

• żywność porcjowaną (typu ser, ciasta itp.) należy trzymać zamkniętą i/lub osłoniętą przed 
czynnikami zewnętrznymi; 

• produkty łatwo psujące się (typu wędliny, ciasta, sery) muszą być przechowywane  
w lodówce (wystawca sam zapewnia sprzęt chłodniczy); 

• wszelkie sprzedawane produkty muszą posiadać etykietę informacyjną z nazwą produktu, 
wykazem składników, masą lub wagą produktu, terminem przydatności do spożycia ; 

• do celów higienicznych organizator zapewnia warunki sanitarne w postaci toalety  
z umywalką (wraz ze środkami czystości) dla wystawców zamykaną na klucz, 
jednocześnie dopuszcza użycie żelów antybakteryjnych;   

• zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej ręce należy myć: 
 przed rozpoczęciem pracy, 
 po spożyciu posiłku, 
 po wyjściu z toalety, 
 po wyniesieniu śmieci i pracach porządkowych, 
 po rozmowie telefonicznej, 
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 po kontakcie z pieniędzmi, 
 po kaszlnięciu i kichnięciu, a także gdy ktoś w naszej obecności kichał lub kaszlał. 

• Wystawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości sprzętu mającego kontakt  
z żywnością: wagi, noże itp.  

• Wystawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich pozwoleń wynikających  
z obowiązujących przepisów do wprowadzania żywności do obrotu (np. sanitarne, 
weterynaryjne). Powyższe dokumenty Wystawca powinien posiadać na miejscu sprzedaży; 

• W przypadku nieprzestrzegania ww. zasad w trakcie trwania wydarzenia, Organizator 
zastrzega sobie możliwość wyciągnięcia konsekwencji względem Wystawcy, z odmową 
uczestnictwa włącznie. 

2) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących 
sprzedaż oferowanych produktów. 
3) Kwestie natury formalnoprawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, 
licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. 
4) Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska 
i innych, a także mieć na uwadze ograniczenia wynikające z charakteru otoczenia wydarzenia- 
Archikatedra Oliwska oraz Park Oliwski. 
5) Wystawcy są zobowiązani do zabezpieczenia towaru (ilość oraz jakość) w taki sposób, aby 
umożliwi ć sprzedaż produktów w godz. 9.00-17.00. 
6) Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora 
elektryka. 
7) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz: 

• używania otwartego ognia; 
• eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od 

materiałów łatwopalnych oraz 30 cm od materiałów trudnopalnych i urządzeń 
nieodizolowanych od palnego podłoża; 

• korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej; 
• pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych 

do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren wydarzenia substancji chemicznych, pożarowo 
niebezpiecznych, 

• odtwarzania utworów muzycznych i komunikatów przy użyciu własnego nagłośnienia, 
które mogłoby zakłócać przebieg wydarzenia, w szczególności zagłuszać komunikaty 
Organizatora przekazywane przez urządzenia audio (nagłośnienie) lub ingerować  
w funkcjonowanie Archikatedry Oliwskiej 

• lokalizowania, poza stoiskiem wystawienniczym, własnej infrastruktury, która mogłaby 
zakłócać ruch w ciągu pieszym i stwarzać niebezpieczeństwo dla odwiedzających 
wydarzenie. 

8) W trakcie trwania wydarzenia tj. w godz. 09.00-17.00 Organizator zapewnia ochronę 
infrastruktury i zabezpieczenie porządku publicznego. 
9) Po zakończeniu wydarzenia Wystawca zobowiązuje się do oddania stoiska wystawienniczego w 
stanie takim samym, jak przed jego udostępnieniem. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, 
Organizator jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w wysokości równowartości 
wyrządzonej szkody. 
10) Ubezpieczenia: 

• Wystawcy ubezpieczają przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko; 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów i innego mienia 

Wystawcy przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia; 
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• Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą w trakcie trwania 
wydarzenia oraz za inne szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

11) Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla wystawców. 
12) W sprawach organizacyjnych i porządkowych podczas trwania wydarzenia decydują bieżące 
polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora. 
13) Udział w Pomorskim Święcie Produktu Tradycyjnego ma charakter nieodpłatny. 
14) Wystawcy przyjeżdżają na koszt własny oraz ponoszą we własnym zakresie wszelkie 
niezbędne koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniu. 
15) Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół stoiska wystawienniczego  
w czasie wydarzenia, jak i po jego zakończeniu. 
16) Wystawca uczestniczący w wydarzeniu ma obowiązek przestrzegać powyższych Zasad 
Uczestnictwa oraz obowiązujących przepisy prawa. 
5.  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą w wersji papierowej na adres: 
Departament Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
lub elektronicznej na adres e-mail: m.polak@pomorskie.eu do 19 maja 2017  r.  
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.pomorskie.eu  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 
tel. 58 32 68 635 lub 324. 
1) O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Pomorskiego Święta Produktu 
Tradycyjnego, biorąc pod uwagę zgodność wystawianych produktów z charakterem i celem 
wydarzenia (pod uwagę będą również brane kryteria takie, jak: profil 
działalności, asortyment, sposób wyrobu produktów). Przyjęcie do udziału w charakterze 
wystawcy potwierdzone zostanie przez Organizatora informacją przesłaną na adres e-mail 
wskazany w karcie zgłoszeniowej (ilość miejsc jest ograniczona). 
6. Informacje dodatkowe: 
Wystawcy będą mieli do dyspozycji stoisko w drewnianym domku (dzielonym ścianą) lub 
straganie, wyposażone w prąd (1 gniazdko 230 V), krzesło/ ławę. O wyborze lokalizacji danego 
stoiska decydować będzie Organizator. 
7. Ochrona danych osobowych 
1) Dane osobowe wystawców biorących udział w XI Pomorskim Święcie Produktu Tradycyjnego 
będą przetwarzane w zbiorze o nazwie „Promocja i konkursy” 
2) Administratorem powyższego zbioru danych jest Zarząd Województwa Pomorskiego. 
3) Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji wydarzenia: 

a) nazwisko i imię/ nazwa podmiotu 
b) ulica, kod, miejscowość, gmina 
c) telefon 
d) adres e-mail 

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wydarzenia.  
5)  Wystawcy biorący udział w wydarzeniu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. 
6)  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 
 

  
 


