
 

 

Regulamin wydarzenia plenerowego „Pchli Targ _ Zajezdnia” 

 

I. Organizator, czas i miejsce wydarzenia 

1. Organizatorem wydarzenia pn.”Pchli Targ _ Zajezdnia” jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.  
2. „Pchli Targ _ Zajezdnia” odbywać się będzie na placu przed Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu  

przy ul. Grabiszyńskiej 184 w następujących terminach: 12.05, 23.06, 7.07, 4.08, 8.09, 13.10.2019 
w godzinach 11.00-14.00 

3. Organizator może zmienić termin organizacji wydarzenia, o czym poinformuje na swojej stronie 
internetowej 

4. Organizator może odwołać wydarzenie ze względu na warunki atmosferyczne lub ze względu na 
inne przyczyny uniemożliwiające organizację wydarzenia. 

5. Celem organizacji „Pchlego Targu _ Zajezdnia” jest stworzenie przestrzeni do wymiany lub sprzedaży 
przez osoby prywatne - głownie lokalną społeczność rzeczy używanych, zbędnych oraz przedmiotów 
kolekcjonerskich i staroci. Pchli Targ _ Zajezdnia będzie także miejscem spotkań hobbystów, 
twórców i odbiorców kultury. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu _Zajezdnia” jest zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem. 

2. Zamiar uczestnictwa należy zgłaszać telefoniczne pod nr telefonu +48 71 715 96 00, +48 71 334 90 
56 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub na adres e-mail: pchlitarg@zajezdnia.org, 
najpóźniej do dnia poprzedzającego planowane wydarzenie. 

3. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc ekspozycyjnych liczy się kolejność zgłoszeń. 
4. W przypadku wolnych miejsc Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia uczestnictwa na ½ h 

przed rozpoczęciem wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie wyznaczonym przez 
Organizatora. 

5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
6. W wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 
7. Zakaz wstępu na teren wydarzenia dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, 

substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne 
niebezpieczne przedmioty lub narzędzia. 

8. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: Galanteria, Książki, Płyty, Gry 
komputerowe i planszowe, Filmy, Starocie, Garderoba, Zabawki, Wyroby dekoracyjne, Biżuteria, 
Aparaty fotograficzne i ich części, Instrumenty muzyczne i ich części, Drobne rękodzieło, Przedmioty 
kolekcjonerskie. 



9. Wyklucza  się  towary  nielegalne,  niebezpieczne,  żrące,  o  nieprzyjemnym  zapachu, 
niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.  

10. Organizator nie dopuszcza możliwości sprzedaży artykułów spożywczych i napojów. 
11. W przypadku wystawiania przedmiotów nie wykazanych w pkt.II.6 wymagana jest zgoda 

Organizatora. 
12. Rzeczy wielkogabarytowe (np. meble) można eksponować w postaci zdjęć. 
13. Organizator nie zapewnia organizacji stanowiska. Uczestnik wydarzenia we  własnym  zakresie 

przygotowuje miejsce ekspozycji wystawianych przedmiotów. 
14. Uczestnik wydarzenia organizuje  stanowisko ekspozycyjne w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora. 
15. Organizator wprowadza bezwzględny zakaz wjazdu samochodem na teren placu, na którym 

odbywać się będzie wydarzenie. 
16. Stanowisko nie może zajmować więcej niż 4m². 
17. Organizator  ma  prawo  do  wyłączenia  ze  stoiska  artykułu,  który  według organizatora jest 

niezgodny z charakterem Pchlego Targu. 
18. Podczas wydarzenia Organizator zapewnia bezpłatny parking. 
19. Na terenie parkingu Organizator wprowadza bezwzględny zakaz prowadzenia wymiany lub 

sprzedaży.  
20. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do zakazu zostaną wykluczeni z uczestnictwa w wydarzeniu. 
21. Po  zakończeniu  uczestnictwa w wydarzeniu  Uczestnik  jest zobowiązany do  posprzątania 

zajmowanego stanowiska.  Nagromadzone odpady  należy zabrać ze sobą. 

III. Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji. 

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 i innymi 
przyczynami losowymi. 

3. Wszelkie  zobowiązania  za  transakcje  zawierane  na  kwotę  wyższą  niż zwolniona  od podatku  
(tj.  1000  zł.),  ponoszą  strony  umowy  cywilnoprawnej,  jaką  jest kupno i sprzedaż. Obowiązek 
podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku  nie  stosowania  się Uczestnika do  postanowień  regulaminu, Organizator może 
zdecydować o jego wykluczeniu z Pchlego Targu. 

2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi. 


