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REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI ZGŁOSZENIA                      

          UDZIAŁU W WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ 

               W RAMACH WYDARZENIA PN. „STAROMIEJSKA MAJÓWKA” 

                                   19 MAJA 2019 r. godz. 10:00 do 14:00 
 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wyprzedaży garażowej odbywającej się 

podczas wydarzenia pn. „Staromiejska Majówka”. 
 

2. Organizatorem wyprzedaży garażowej jest Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście. 
 

3. Wyprzedaż garażowa odbędzie się 19 maja 2019 roku w godz. 10:00 do 14:00, w sali 

widowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43A. 
 

4. Celem wyprzedaży jest wymiana lub sprzedaż przedmiotów przyniesionych przez 

uczestników. 
 

5. Wstęp na wyprzedaż garażową jest wolny od opłat. 
 

II. Warunki sprzedaży przedmiotów podczas wyprzedaży garażowej: 
 

1. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem osób/firm 

zajmujących się profesjonalną sprzedażą. 
 

2. Sprzedawca chcący wystawić do sprzedaży/wymiany swoje przedmioty, 

zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

oraz podpisania klauzuli (załącznik nr 2 do Regulaminu). 
 

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 15 maja 2019 roku: 
 

• osobiście w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43a 

w Rzeszowie.  

• drogą elektroniczną na adres: beata.cichon@rdk.rzeszow.pl, wpisując w temacie: 

„Wyprzedaż Garażowa – Staromiejska Majówka”. 
 

4. Uczestnictwo w wyprzedaży garażowej jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

5. Przedmiotami wystawianymi na wymianę/sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy 

będące własnością uczestników wyprzedaży. Podczas wyprzedaży można 

sprzedawać dowolne przedmioty np. książki, płyty, zabawki, odzież, obuwie, 

własnoręcznie wykonane przedmioty itp.  
 

6. Oferowane ceny nie powinny być wygórowane. Sprzedawane przedmioty 

nie podlegają podatkowi VAT, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od końca 

miesiąca, w którym zostały nabyte, a kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty ich 

nabycia. Kupujący nie zapłaci podatku, jeśli wartość zakupionej rzeczy nie przekroczy 

1000,- zł (decyduje wartość rynkowa rzeczy). 
 

7. Niedozwolone jest wystawianie do sprzedaży/wymiany na wyprzedaży rzeczy 

pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, 

zniszczonych. Zabrania się handlu przedmiotami nie dopuszczonymi do sprzedaży lub 

wymagających koncesji, leków, alkoholu, papierosów i innych używek, artykułów 

spożywczych, zwierząt, środków czystości, a także przedmiotów o dużych gabarytach. 

Zabrania się sprzedaży komercyjnej i hurtowej. 
 

8. Sprzedający sami przygotowują swoje przedmioty do sprzedaży, pobierają pieniądze 

od kupujących i wydają towar. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za sprzedawane przedmioty i za zawarte transakcje. 
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9. Organizator zapewnia zgłoszonym Sprzedającym stanowisko składające się ze stołu 

oraz dwóch krzeseł. Jednocześnie Sprzedający jest zobowiązany do utrzymania 

porządku na stoisku oraz wokół niego. Organizator przekaże Sprzedającym 

przygotowane stoiska w dniu wydarzenia od godz. 9:00. 
 

10. Sprzedający odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania wyprzedaży, 

na udostępnionym mu przez Organizatora stoisku i zobowiązuje się do naprawienia lub 

pokrycia kosztów naprawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

osób i uszkodzenia towarów przed, po i w czasie trwania wyprzedaży. 
 

11. Sprzedający zobowiązany jest do zabrania niesprzedanych przedmiotów 

po zakończenia wyprzedaży i pozostawienia udostępnionego stanowiska 

w nienaruszonym stanie tj. wysprzątane i oczyszczone z wszelkich dekoracji. 
 

12. W przypadku rezygnacji z udziału Sprzedawcy w wyprzedaży, należy niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Organizatora. 
 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na wyprzedaż 

garażową bez podania przyczyny. 
 

III. Postanowienia końcowe: 
 

 

1. Na terenie wyprzedaży garażowej obowiązuje zakaz: 

• udostępniania stoiska osobom trzecim, 

• pozostawienia pustego stoiska w trakcie trwania wyprzedaży garażowej,  

• używania otwartego ognia, nie stosowania się do przepisów BHP, 

• wnoszenia na teren wyprzedaży garażowej substancji chemicznych, pożarowo 

niebezpiecznych oraz niedozwolonych, 

• zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania 

przejść. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca oraz odwołania 

wyprzedaży garażowej z przyczyn od niego niezależnych oraz bez podania przyczyny. 
 

3. Podczas trwania wyprzedaży garażowej w sprawach organizacyjnych, porządkowych 

oraz spornych decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora. 
 

4. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody uczestnika wyprzedaży 

garażowej na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku – zdjęcia, filmu 

wykonanego podczas wyprzedaży i przenosi na Organizatora, w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania 

i rozporządzania wizerunkiem – zdjęciem, filmem w ramach promocji wydarzenia 

pn. „Staromiejska Majówka”. 
 

5. Zgłoszenie do wyprzedaży garażowej uważane będzie za uznanie warunków 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018 r. poz.1000). 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 

8. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 dostępny jest do pobrania 

na stronie www.rdk.rzeszow.pl  
 

9. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: beata.cichon@rdk.rzeszow.pl 

lub dzwoniąc (w godzinach 8:30 – 19:30) pod numer telefonu: 17 748 39 55. 
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