
 

TARGI TURYSTYCZNE W DOLINIE KARPIA –  

DZIEŃ OTWARTY ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 
 

 

1) Pobierając Paszport Doliny Karpia zobowiązuję się do przestrzegania zasad obowiązujących 

podczas trwania Targów Turystycznych w Dolinie Karpia w dniu 16 maja 2015 roku: 

 

- nie będę zaśmiecał/a Rynku w Zatorze oraz atrakcji, które będę odwiedzał/a, 

- w razie jakichkolwiek pytań związanych z Targami będę kontaktował/a  

się ze stoiskiem Organizatora, które dostępne będzie na płycie Rynku w Zatorze oraz pod numerem  

tel. 795 584 531, 

- odwiedzając poszczególne atrakcje zobowiązuję się okazać przy wejściu Paszportem Doliny Karpia, 

- odwiedzając poszczególne atrakcje zobowiązuję się przestrzegać zasad tam obowiązujących, 

- aby wziąć udział w wieczornym odbiorze nagród zobowiązuję się do oddania kuponu znajdującego 

się na Paszporcie do godziny 18:10 na stoisko Organizatora (jedna osoba może posługiwać się tylko 

jednym paszportem i tylko raz wziąć udział w losowaniu nagród) 

- wylosowaną nagrodę odbiorę osobiście w dniu Targów, do czasu ich zakończenia (Organizator 

zastrzega sobie nie wydania nagrody osobie innej niż wylosowanej na kuponie) 

 

1a) Rabat do wykorzystania na przyszłość obowiązuje jednorazowo dla każdego posiadacza 

Paszportu. Rabat można wykorzystać w każdej atrakcji znajdującej się w Paszporcie do końca 20145 

roku, nawet jeśli w dniu Targów nie odwiedzali Państwo tego miejsca. 

 

2) Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, 

poz.926 z późn. zm.) 

 

3) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie 

mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w Targach 

Turystycznych w Dolinie Karpia, wyrażam również nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie 

przez  organizatorów wizerunku mojej osoby, w formie fotografii analogowej i cyfrowej bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji terenu oraz promocji 

działań Stowarzyszenia Dolina Karpia 


