
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW PRZASNYSKIEJ WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ

§ 1

1. Wyprzedaż  Garażowa  zwana  dalej  „Wyprzedażą”  jest  inicjatywą  społeczną  zrzeszającą
lokalnych mieszkańców i wspierającą aktywne spędzanie czasu poza domem.

2. Organizatorem „Wyprzedaży” jest Miasto Przasnysz zwany dalej Organizatorem.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich wystawców „Wyprzedaży”. 

§ 2

1. Wyprzedaż  odbędzie  się  na terenie  targowiska miejskiego  w Przasnyszu,  przy ul.  Polnej,
w dniu 26 września 2020 r., w godz. 9.00-15.00.

2. Do  wystawiania  i  zaprezentowania  przedmiotów  na  Wyprzedaży  mają  prawo  osoby
pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.

3. Wystawcy  zobowiązani  są  do  wcześniejszego  przybycia,  by  zdążyć  zorganizować
i przygotować swoje stoisko do godz. 9.00.

4. Organizator zapewnia stoiska na Wyprzedaży (za odpłatnością 10 zł od stoiska)  i nieodpłatny
wstęp dla odwiedzających ją osób.

§ 3

1. Regulamin  Wyprzedaży  dostępny  jest  na  stronie:  www.przasnysz.um.gov.pl  .  
Umieszczony zostanie także przy wejściu na teren targowiska miejskiego.

2. Podmiot,  chcący  wystawić  swoje  produkty  podczas  Wyprzedaży  zobowiązany  jest  do
przesłania  zgłoszenia  pocztą  elektroniczną  na  adres:  umprzas@przasnysz.um.gov.pl,  bądź
zgłoszenia  telefonicznego pod nr  telefonu:  29 756 49 27,   w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 września 2020 r. W zgłoszeniu należy dokładnie określić rodzaj wystawianego
towaru.

3. Przydział powierzchni przez Organizatora pod stoisko jest ostateczny i nie podlega zmianie.
4. Wyprzedaż odbywa się na świeżym powietrzu, na terenie zadaszonym. Wystawcy w czasie

trwania Wyprzedaży mają dostęp do punktu czerpania bieżącej wody i toalety publicznej.
5. Organizator  zapewnia  wyposażenie  stoisk  w  postaci  stołów  (1  stoisko  to  2  stoliki

o wymiarach 2,5 m x 0,8 m). Wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia stoiska (krzesła)
wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie.

6. Podczas Wyprzedaży wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem
przewodnim imprezy. 

7. Wystawcy  zobowiązani  są  do  zachowania  porządku  na  stoiskach  podczas  Wyprzedaży
i uprzątnięcia stanowiska po jego zakończeniu.

8. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zobowiązany jest on naprawić lub pokryć koszty
tej naprawy.

9. Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.
10. Osoby biorące udział w Wyprzedaży wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów

filmowych z Wyprzedaży zawierających ich wizerunek, do celów związanych z promocją. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia i legalność wystawianych

towarów, ich jakość i autentyczność.

§ 4

1. Podczas Wyprzedaży zabrania się sprzedaży:
a) alkoholu i narkotyków,
b) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
c) zwierząt,

http://www.przasnysz.um.gov.pl/


d) innych  towarów  lub  przedmiotów  uważnych  za  nielegalne,  niebezpieczne,
niedopuszczone do sprzedaży, itp.

§ 5

1. W związku z  sytuacją  epidemiologiczną  w Polsce i  na świecie,  związaną  z  wystąpieniem
pandemii COVID-19, na targowisku należy przestrzegać:

1) obowiązkowej  dezynfekcji  rąk  przed  wejściem  na  teren  targowiska  płynem
dezynfekującym, zapewnionym przez Organizatora.
2) stosowania maseczek ochronnych, zasłaniających nos i usta.

2. Po  zakończeniu  Wyprzedaży  zarządzający  targowiskiem  dokona  dezynfekcji  powierzchni
dotykowych (blatów, stołów itp.).

§ 6

1. Osoby obecne na terenie targowiska zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych
Organizatora i służb porządkowych.

2. Osoby  nie  przestrzegające  postanowień  niniejszego  regulaminu,  naruszające  porządek
publiczny będą usuwane z terenu targowiska.

3. Skargi i wnioski należy zgłaszać Organizatorowi Wyprzedaży.
4. Organizator posiada prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chronią

ich przed zniszczeniem i utratą. 
6.   Udział w Wyprzedaży jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


