Rzeszów, 05.11.2021
Regulamin rekrutacji Wystawców chcących wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym pn.
„Świąteczne Miasteczko”
§1
Zasady rekrutacji Wystawców
1. W Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rzeszowie weźmie udział maksymalnie 20 Wystawców.
2. Uczestnictwo jako wystawca w „Świątecznym Miasteczku” jest płatne. Szczegóły pod adresem
mailowym: swiatecznemiasteczko.rz@gmail.com
3. Procedury rekrutacji:
a. rekrutację prowadzi firma ProAktyw,
b. dokumentacja rekrutacyjna, tj. formularz zgłoszeniowy, jest dostępna na stronie www.
estrada.rzeszow.pl/
4. Organizację oraz przebieg rekrutacji nadzoruje Komisja, składająca się z pracowników firmy
ProAktyw.
5. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Składa się na nie
wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 9.00 na adres
swiatecznemiasteczko.rz@gmail.com skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
oraz zdjęć asortymentu. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na jarmark.
6. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
7. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:
a. przesłanie prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć asortymentu
w terminie i na adres mailowy wskazany w pkt. 5.
b. wpisanie się produktów i asortymentu proponowanego przez Wystawców w minimum 1 poniższą
kategorię: rękodzieło, produkty spożywcze regionalne i rzemieślnicze, kosmetyki
i biżuteria lub firmy/osoby prywatne/stowarzyszenia mające w swojej ofercie atrakcyjne, oryginalne lub
unikatowe produkty lub usługi, nawiązujące do bożonarodzeniowego charakteru jarmarku.
8. O zakwalifikowaniu do udziału w jarmarku decyduje liczba zdobytych w ramach oceny merytorycznej
punktów. Punkty przyznawane są przez Komisję w skali 0-5 w ramach każdej
z następujących kategorii: 1. „Bogactwo prezentowanych wyrobów i produktów” 2. „Prezentacja możliwie
oryginalnych produktów związanych z tradycją jarmarków bożonarodzeniowych” 3. „Produkty
tradycyjne i lokalne związane np. z wybranym regionem Polski”. Wystawca może zdobyć od 0 do 15
punktów. W przypadku, gdy kilku Wystawców otrzyma jednakową liczbę punktów, decydująca jest
kolejność zgłoszeń.
9. O zakwalifikowaniu do udziału w jarmarku Wystawcy zostaną powiadomieni mailowo.
10. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych Wystawców z udziału w jarmarku wolne miejsce
zajmuje Wystawca z najwyższej pozycji na liście rezerwowej. Wystawca ten otrzymuje drogą mailową
informację o możliwości udziału w jarmarku.
11. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń (minimum Wystawców), ProAktyw zastrzega
sobie prawo do ogłoszenia naboru uzupełniającego.
12.Od wystawcy wymagana jest kasa fiskalna.
13. Pomiędzy ProAktyw a Wystawcą zostanie podpisany dokument (umowa lub regulamin), który
określi zasady uczestnictwa w Świątecznym Miasteczku.
§2
Polityka prywatności i poufności
1. ProAktyw gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych udostępnianych przez zgłaszających się w czasie trwania
wydarzenia. W stosunku do danych osób wskazanych do kontaktu mają zastosowanie przepisy określone w art. 13 ust. 1
i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (RODO).

