---------------------------------------------------------------------------------------REGULAMIN „GARAŻÓWKI”
odbywającej się podczas imprezy
TARGI ZERO WASTE GDYNIA 2018 - sposób na oszczędny i ekologiczny styl życia
Ogólne:
1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców „Garażówki” prezentujących swoje
produkty podczas “TARGÓW ZERO WASTE 2018 – sposób na oszczędny i ekologiczny styl
życia”, zwanych w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowanych przez Fundację
alter eko, z siedzibą w Warszawie (00- 643) przy ul. Nowowiejskiej 1/3 lok.24 oraz LITTLE
INFINITY VIRGINIE LITTLE z siedzibą w Warszawie (02-519) przy ulicy Rakowieckiej
29/28 w dalszej części Regulaminu zwani „Organizatorami”.
2. Targi odbędą się 18 sierpnia 2018r. (sobota), w Pomorskim Parku Naukowo –
Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia, w godzinach 11:00 – 18:00.
3. Garażówką” jest inicjatywą społeczną zrzeszającą lokalnych mieszkańców i wspierającą
ideę Zero Waste, zatem jej celem jest sprzedaż przedmiotów używanych.
4. Zgłoszenie na „Garażówkę” odbywa się zgodnie z ogłoszeniami dotyczącymi imprezy na
profilu facebook oraz stronie www Targów Zero Waste, poprzez wysłanie wiadomości email, w określonym terminie, na adres: kontakt@targi-zerowaste.pl zawierającej imię i
nazwisko sprzedającego, nr telefonu oraz e-mail sprzedającego, a także krótki opis
wystawionego asortymentu.
Sprzedający:
1. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką osoby
dorosłej.
2. Warunkiem uczestnictwa w „Garażówce” jest zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty w
wysokości 20 zł na konto Organizatorów w ustalonym indywidualnie terminie. Liczba miejsc
wystawienniczych jest ograniczona.
3. Sprzedający sami przygotowują swoje stanowisko, swoje przedmioty do sprzedaży,
pobierają pieniądze od kupujących i wydają towar. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za sprzedawane towary, ich jakość oraz stan.

lub środków czystości.
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papierosów i innych używek, a także nadpoczętych produktów spożywczych i kosmetyków
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4. Zabrania się sprzedaży wszelkich produktów wymagających koncesji, leków, alkoholu,

4. Zabrania się sprzedaży komercyjnej, hurtowej ani związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej z zakresu handlu.
5. Osoby, które nie dostosują się do zakazów będą proszone o opuszczenie wyprzedaży.
6. Sprzedający będą mieli możliwość przywiezienia rzeczy tylko w dzień imprezy,
maksymalnie do godziny 11:00 – od godziny 11:00 stoisko musi być przygotowane do
sprzedaży.
7. Stoisko można zamknąć po minimum 4 godzinach, czyli o godzinie 15, z możliwością
przedłużenia do końca Targów.
8. Po zakończeniu wyprzedaży każdy sprzedający jest proszony o dokładne posprzątanie
swojego stanowiska. Powstałe odpady prosimy zabrać ze sobą.
Kupujący:
1. Kupującym może zostać każdy odwiedzający wyprzedaż garażową i posiadający gotówkę.
2. Kupujący ustala warunki sprzedaży, cenę i informacje o produkcie bezpośrednio ze
sprzedającym i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości.
3. Kupujący musi zabrać swoje nabyte dobra ze sobą.
4. Wstęp na „Garażówkę” jest bezpłatny.

Organizatorzy:
1. Organizatorzy zapewniają Sprzedającemu przestrzeń i w dniu imprezy wskazują miejsce do
utworzenia stanowiska sprzedażowego.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za zmianę terminu organizacji „Garażówki”, jej odwołanie
lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych
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działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.

