
Regulamin wydarzenia „I Pchli Targ w GCKiB” w Parchowie

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż i wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne odbędzie się w
sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki przy ulicy Kartuskiej 5 w Parchowie - 1
października od godz. 11:00 do 16:00. 

§ 2
Organizacja stoisk i warunki uczesnictwa 

1. Organizatorem I Pchlego Targu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie.
2. Warunkiem  uczesnictwa  jest  zgłoszenie  udziału  do  29.09.2022  roku  na  adres

gckib@parchowo.pl. Zgłoszenie należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego  regulaminu.  Organizator  poinformuje  mailowo  o  przyjęciu  bądź  odrzuceniu
zgłoszenia. 

3. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Uczestnicy  otrzymują  identyfikatory,  które  są  ostatecznym  potwierdzeniem  przyjęcia

zgłoszenia.  Identyfikatory  będą  wydawane  w  siedzibie  Organizatora  w  dniu  wydarzenia  tj.
1.10.2022 od godziny 10:00. 

5. Uczestnicy rozstawiają swoje stoiska w dniu imprezy (1.10.2022) w godzinach 10:00 – 11:00. O
godzinie 11:00 rozpoczyna się sprzedaż. 

6. Uczesnictwo w Pchlim Targu jest bezpłatne. 
7. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 
8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przedsięwzięciu za zgodą opiekuna prawnego. 

§ 3
       Przepisy porządkowe

1.  Uczestnicy  wydarzenia  zorganizują  swoje  stanowiska  w  miejscu  wyznaczonym  przez
organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wskazanej w zgłoszeniu. 
2. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce do ekspozycji sprzedawanych produktów
– np. koc, wieszak itp. 
3. Stoły i krzesła dla wystawców zabezpiecza Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie.
4. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest  do posprzątania odpadów w
jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucone wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Pchlim Targu bez podania przyczyny. 
6.  Organizator  ma  prawo  do  wyłączenia  ze  stoiska  artykułu,  który  według  Organizatora  jest
niezgodny z charakterem Pchlego Targu. 
7. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o
wykluczeniu uczestnika. 

§ 4
       Przedmioty do sprzedaży

1. Ze sprzedaży wyklucza się przedmioty nieobyczajne,  niebezpieczne,  żrące,  o nieprzyjemnym
zapachu, alkohol, wyroby tytoniowe i inne przedmioty niedopuszczone do handlu i ekspozycji na
podstawie odrębnych przepisów prawa. 
2.  Rzeczy  wielkogabarytowe  należy  wyeksponować  na  własnym  stoisku  w  postaci  zdjęcia  ze



stosownym opisem. 
3.  Organizator  określa  przykładowe  przedmioty  mogące  podlegać  sprzedaży  podczas  imprezy:
książki, płyty, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria,
drobny sprzęt RTV i AGD bądź ich elementy, aparaty fotograficzne i ich akcesoria, instrumenty
muzyczne wraz z oprzyrządowaniem, rekwizyty wojskowe, przedmioty kolekcjonerskie, odzież. 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawionych przedmiotów przed, po
i w trakcie trwania Pchlego Targu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, aktem wandalizmu, działaniem
sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
4.  Wszelkie  zobowiązania  za  transakcje  zawierane  na  kwotę  wyższą  niż  kwota  zwolniona  od
podatku od czynności cywilno – prawnych ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno
i sprzedaż.
5.  Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zbyt  małej  liczby
zgłoszeń.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.


