
Regulamin wydarzenia pn. „LETNI ORLI TARG” 

 

I Informacje ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „Letni Orli Targ”  jest Dom Kultury „Orle Gniazdo”. 

2. Pchli Targ odbędzie się 08 września 2019 roku w godzinach: 12:00 –18:00 w Domu Kultury 

„Orle Gniazdo”. 

3. Regulamin Pchlego Targu jest dostępny na stronie internetowej oraz bezpośrednio w 

sekretariacie Domu Kultury „Orle Gniazdo”.  

4. We wszystkich kwestiach związanych z Orlim Targiem należy kontaktować się wyłącznie 

z Domem Kultury „Orle Gniazdo”, telefon: 61 877 78 42, e- mail: dkorlegniazdo@gmail.com. 

5. Głównym celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych 

bądź niepotrzebnych. 

 

II Zasady uczestnictwa 

1. Wystawcą może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w pkt 1 ust. 6. 

2. Dopuszcza się udział w Pchlim Targu organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2015 poz. 584, 

z późniejszymi zmianami), w trakcie trwania Pchlego Targu działalność nie może być 

zawieszona. 

3. Zakaz udziału w Pchlim Targu dotyczy: osób wystawiających środki odurzające, napoje 

alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, 

ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób używających 

przedmiotów uniemożliwiających identyfikację, jak np. kominiarki i osób zachowujących się 

agresywnie. 

4. Katalog przedmiotów, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu przez Wystawców 

określonych w ust. 1 zawiera: ubrania, książki, płyty, gry komputerowe, zabawki dla dzieci, 

filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich 

części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty 

kolekcjonerskie. 

5. Na inne przedmioty, niewykazane w ust. powyżej, wymagana jest pisemna zgoda Organizatora. 

 

 

 



 

6. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, 

niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa, a także nową odzież 

oraz zwierzęta. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny  

      totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych,   

      rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. 

7. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

8. Warunkiem, aby zostać Uczestnikiem – Wystawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się 

z Regulaminem wydarzenia pn. „Letni Orli Targ” oraz wypełnienie  „Formularza zgłoszenia”, 

który dostępny jest na stronie internetowej www.osiedlemlodych.pl lub w wersji papierowej w 

sekretariacie Domu Kultury „Orle Gniazdo”. 

9. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Pchlim Targu przyjmowane są od 18.08.2019 do 07.09.2019 

roku.  

10. Wpisu na listę Uczestników – Wystawców dokonuje się po zatwierdzeniu wniosku  przez 

Organizatora.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Orlim 

Targu bez podania przyczyny. 

12. Wystawca może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 1 dnia 

przed datą wydarzenia.  

13. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy. 

14. Wystawcy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

III Organizacja i ubezpieczenia 

1. Wystawcy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

2. Organizator zapewnia Wystawcom stoliki i krzesła celem ekspozycji sprzedawanych 

przedmiotów.    

3. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest 

niezgodny z charakterem Pchlego Targu. 

4. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego 

miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do 

przeznaczonych do tego pojemników. 

5. Osoby obecne na terenie Orlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych 

Organizatora. 

 

http://www.osiedlemlodych.pl/


 

6. Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają wydarzenie, 

stwarzają zagrożenie dla innych osób albo nie stosują się do zapisu niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator nie odpowiada za wyniki finansowe sprzedaży podczas trwania Orlego Targu, za 

wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Orlego Targu, jak również za 

szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami 

losowymi. 

 

IV Postanowienia końcowe 

1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować Orli Targ w sposób przyjazny dla 

Wystawców i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy 

szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, 

bezpieczeństwo czy dobrą organizację. 

3. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, Organizator może 

zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Targu. 

4. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi. 

 

 


