PCHLI TARG PO SĄSIEDZKU
KRZESZOWICE 2014
REGULAMIN
CZAS TRWANIA PCHLEGO TARGU
1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne, w trakcie całego
Pchlego Targu w dniu 12 października 2014, w godz. 9.00 - 15.00 odbywać się będzie w
zachodniej części płyty Rynku w Krzeszowicach (obok fontanny).
ORGANIZACJA STOISK I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizatorem Pchlego Targu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
2. Warunkiem zostania Uczestnikiem - wystawcą na Pchlim Targu jest:
a) wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@kulturakrzeszowice.pl lub zgłoszenie
telefoniczne pod nr 12 282 14 65 wewn. 21, w godz. 8.00-16.00.
b) opłacenie miejsca handlowego, w cenie 5 zł brutto, w dniu rozpoczęcia imprezy lub w
kasie CKiS w Krzeszowicach, codziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą
w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne
rzeczy używanych lub niepotrzebnych.
4. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawiane podczas imprezy
znajduje się w załączniku do regulaminu. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w
postaci zdjęć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania
przyczyny.
6. Uczestnik - wystawca ma obowiązek zgłosić organizatorom rezygnację z udziału w
wydarzeniu do 2 dni przed planowana datą Pchlego Targu.
7. Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez
organizatora.
8. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego
miejsca handlowego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według
organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
10. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych
produktów.
UBEZPIECZENIA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów
przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem
sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator może zdecydować o
wykluczeniu Uczestnika - wystawcy z udziału w Pchlim Targu.

