
 

„Zażynki w Lisach” - 1 sierpnia 2021 r., miejscowość Lisy 

Gmina Banie Mazurskie, Powiat Gołdapski 

Dofinansowano ze środków Gminy Banie Mazurskie i Powiatu Gołdapskiego 
 

          
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach organizuje w dniu 

1 sierpnia 2021 r. „Zażynki w Lisach” 
Deklarację uczestnictwa – prosimy przesłać do dnia 29.07.2021 r. na adres: gofund@wp.pl  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych stoisk – stoiska zaakceptowane do udziału 

otrzymają informację w dniu 30.07.2021 r. 

1. Organizacja/instytucja/imię, nazwisko: …………………………………………………………… 

2. Adres: ………………………………………………………. 

3. Osoba odpowiedzialna za prezentację: …………………………………. 

4. Adres e - mail:……………………………………………………………. 

5. Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………... 

6. Dziedzina działalności: …………………………………………………… 

7. Sposób prezentacji: 

a. Stoisko:  - wielkość w metrach: ……………              

„Zażynki w Lisach” rozpoczną się 01.08.2021 r. o godz. 15.00, prosimy o organizację stoisk w godz.  

od 14.00 do 14.40.  

Organizatorzy nie zapewniają namiotów, stołów, krzeseł, podłączenia do prądu, ani innych elementów 

wyposażenia stanowisk. Do dyspozycji podmiotu zgłoszonego organizator zapewnia miejsce - bezpłatnie. 

Zgłoszenie uczestnictwa w „Zażynkach w Lisach” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zajęcie 

wyznaczonego przez organizatora miejsca wystawowego. 

Mile widziane stoiska ucharakteryzowane na dawny styl (np.: rekwizyty przypominające dawną wieś, żniwa, życie 

chłopskie) oraz mile widziani przebrani wystawcy, np.: stroje chłopskie i inne związane z pracą w polu i żniwami. 

Podczas wydarzenia „królują” dawne potrawy oraz rękodzieło i rzemiosło, takie jak u naszych pradziadków  

i dziadków, związane ze żniwami, dawną wsią, życiem chłopskim. Podczas wydarzenia nie dopuszcza się potraw 

niezwiązanych z dawnymi czasami. Podmioty, które zgłoszą swój udział w „Zażynkach w Lisach” poprzez 

wystawienie stoiska wystawowego z produktami lokalnymi zobowiązane są do zaopatrzenia się w produkty związane 

ze żniwami. 

Nie dopuszcza się potraw, jak: frytki, zapiekanki, hot dogi, popcorn, wata itp. oraz sprzedaży wyrobów 

przemysłowych wykonanych np. z plastiku. 
Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie przez organizatorów wizerunku osób, prezentacji i stoisk do materiałów 

promocyjnych i informacyjnych. Deklaruję udział reprezentowanej przeze mnie organizacji, instytucji, osobisty  

w „Zażynkach w Lisach”. 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny  

i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nadzieja w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Wiem, że mam 

prawo do wglądu i poprawy moich danych osobowych oraz cofnięcia w każdej chwili niniejszego upoważnienia  

do dysponowania moimi danymi. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2019 poz. 

1781). 

 
 

 

                                                         ……………………………….. 
                      (podpis/pieczęć uczestnika/przedstawiciela prawnego organizacji/instytucji) 
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