
Załącznik 4b 

ZAŁĄCZNIK 4b do karty zgłoszenia 

Regulamin udziału w LETNIM FESTIWALU TAJEMNIC 2021 
(14 – 15.08.2021 r.) – strefa V urządzenia rekreacyjne 

 
1. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami składania ofert na wynajem powierzchni pod urządzenia 

rekreacyjne zawartymi w załączniku 1b do karty zgłoszenia. 

2. Przygotowanie wynajmowanej powierzchni (załącznik 2b, 3b) jest możliwe w dniu 13 sierpnia 2021 r. (w 
godz. 8:00 – 18:00) oraz 14 sierpnia 2021 r. (w godz. 6:00 – 8:00). 

3. W okresie od 14.08 do 15.08.2021 r. obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach 
dojazdowych oraz na terenie przedzamcza (drogi wewnętrzne, parkingi na przedzamczu, podjazdy, itd.). 
Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela. Oferent, wybrany 
przez Organizatora otrzyma darmowy bilet parkingowy na terenie parkingu przy Stadzie Ogierów Książ lub 
na Parkingu Głównym. 

4. Opłata za wynajem powierzchni jest opłatą stałą (za cały okres trwania LETNIEGO FESTIWALU 
TAJEMNIC 2021) i nie ulega obniżeniu w przypadku niepełnego wykorzystania przez Oferenta tejże 
powierzchni, bądź niepełnego okresu najmu. 

5. Oferent jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w obrębie wynajmowanej powierzchni oraz 
opróżnianie pojemników na śmieci do kontenerów (worki na śmieci i odpady we własnym zakresie, wywóz 
kontenerów po stronie Organizatora). 

6. Dojazd do wynajmowanej powierzchni (uzupełnienie towaru/serwis) może odbywać się wyłącznie w 
godzinach rannych do godz. 8:00 (wszystkie pojazdy muszą opuścić teren letniego festiwalu tajemnic przed 
godz. 9:00). Wieczorem - po godz. 20:00 każdego dnia Letniego Festiwalu Tajemnic 2021. 

7. Na terenie Przedzamcza (strefa III,) Oferenci zobligowani są do uiszczania dodatkowej, codziennej opłaty 
targowej pobieranej przez przedstawiciela Urzędu Miasta - zgodnie z obowiązującym cennikiem (prawo 
lokalne). 

8. Wszystkie strefy monitorowane będą przez agencję ochrony mienia w dniach 14-15.08.2021 roku. 

9. Każdy Oferent zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w przygotowywaniu oraz korzystaniu                                        
z wynajmowanej powierzchni z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, w którym jest ona ulokowana oraz 
do pokrycia wszystkich strat w mieniu Organizatora udostępnionym Oferentowi w ramach wynajmowanej 
powierzchni. 

10. Oferent bierze udział w Letnim Festiwalu Tajemnic 2021 na własną odpowiedzialność i przejmuje ja również 
za swoich pracowników i podwykonawców oraz za ich roszczenia związane ze zdarzeniami, które będą miały 
miejsce w czasie trwania Letniego Festiwalu Tajemnic 2021 oraz zobowiązuje się do zwolnienia 
Organizatora od roszczeń tychże osób i pokrycia wszelkich kosztów, do poniesienia których zobowiązany 
był Organizator w celu ochrony swoich praw. Powyższe nie dotyczy roszczeń wynikających ze zdarzeń 
zawinionych przez Organizatora. 

11. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody i roszczenia osób trzecich, jakie powstały 
w bezpośrednim lub pośrednim związku z usługami świadczonymi przez Oferenta w trakcie trwania Letniego 
Festiwalu Tajemnic 2021 oraz zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od roszczeń tychże osób i 
pokrycia wszelkich kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Organizator w celu ochrony swoich 
praw. Powyższe nie dotyczy roszczeń wynikających ze zdarzeń zawinionych przez Organizatora. 

12. Oferent strefy V – urządzenia rekreacyjne zobowiązany jest do załączenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej 
oraz wszelkich wymaganych atestów dot. używanych urządzeń rekreacyjnych. Oferent oświadcza, iż 
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zatrudnieni przez niego pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i przestrzegać będą zasad użytkowania 
poszczególnych urządzeń. 

13. Oferent został poinformowany przez Organizatora (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.) oraz ma 
obowiązek poinformowania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców o obowiązującym 
podczas Letniego Festiwalu Tajemnic 2021 zakazie używania plastikowych sztućców, talerzyków, kubków, 
butelek, toreb oraz innych plastikowych opakowań jednorazowych poprzez wybór ekologicznych 
alternatywnych rozwiązań, np. papier, FMP, drewno, szkło, materiały biodegradowalne, itp. (celem 
nadrzędnym jest dbanie o ekologię). Zakaz używania wyrobów jednorazowych z plastiku o którym mowa w 
zdaniu 1 dotyczy nie tylko oferowanego asortymentu a, także posiadania na własny użytek przez Oferenta, 
jego pracowników, współpracowników, podwykonawców, plastikowych sztućców, talerzyków, kubków, 
butelek (także z wodą mineralną), toreb oraz wszelakich plastikowych opakowań jednorazowych. 

14. Na terenie Letniego Festiwalu Tajemnic zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy 
poprawie bezpieczeństwa uczestników festiwalu i wystawców. Dane z monitoringu są przechowywane przez 
10 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.  

15. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie                    
o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Zamek 
Książ w Wałbrzychu sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Powstańców Śląskich 1 (kod pocztowy 58-
306), zarejestrowana pod numerem KRS 0000107734; NIP: 8860002416; REGON: 890011550; adres e-mail: 
office@ksiaz.walbrzych.pl 

16. W spółce Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o. . został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:                 
iodo@ksiaz.walbrzych.pl 

17. Dane osobowe Wystawcy przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Letniego Festiwalu 
Tajemnic 2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane w czasie trwania Letniego 
Festiwalu Tajemnic 2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe wystawcy 
przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach przewidzianych przez obowiązujące 
przepisy prawa. 

18. Wystawcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu oraz prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku zgłoszenia któregokolwiek z ww. żądań, 
Wystawca zostanie poinformowany o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 
miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące 
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

19. Wystawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Dane osobowe Wystawcy nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają 
uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

 
 
 
 
 

...................................................... 
Oświadczam, że przeczytałem/am, rozumiem i akceptuję powyższy regulamin 

(podpis i pieczątka oferenta) 


