REGULAMIN WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ
na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Tłuszczu

§1
1.Organizatorami Wyprzedaży Garażowej są:
Gmina Tłuszcz oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
zwani dalej Organizatorami.
2.Wyprzedaż jest inicjatywą ekologiczną, dzięki której przedmioty dostaną drugie życie,
co pozwoli na zmniejszenie ilości wyrzucanych śmieci.
3.Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców Wyprzedaży
Garażowej.
§2
1. Wyprzedaż Garażowa odbędzie się na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”
w Tłuszczu, przy ul. Kielaka 1 w dniu 7 sierpnia 2022r., w godz. 10.00 -14.00
2. Do wystawiania i zaprezentowania przedmiotów na Wyprzedaż Garażową mają prawo osoby
pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.
3. Pierwszeństwo udziału w Wyprzedaży Garażowej mają mieszkańcy Gminy Tłuszcz. Ustala
się maksymalną liczbę stanowisk sprzedaży na 33. O przydziale miejsca na targowisku
decyduje kolejność zgłoszeń.
4.Wystawcy zobowiązani są do wcześniejszego przybycia, by zdążyć zorganizować
i przygotować swoje stoisko do godz. 10.00, a także do uczestnictwa do chwili jego zamknięcia,
czyli do godz. 14.00, jednocześnie są też zobowiązani do zapewnienia funkcjonowania swoich
stoisk w czasie trwania oraz ich demontażu po zakończeniu Wyprzedaży.
5. Organizatorzy zapewniają miejsca na wyprzedaży garażowej i nieodpłatny wstęp dla
odwiedzających ją osób.
§3
1. Regulamin Wyprzedaży Garażowej dostępny jest na stronie: www.tluszcz.pl, umieszczony
zostanie także przy wejściu na teren Targowiska.
2. Osoba chcąca wystawić swoje produkty podczas Wyprzedaży Garażowej zobowiązana jest
do przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: biuro@zgkim-tluszcz.pl lub
dostarczenia osobiście do biura ZGKiM w Tłuszczu ul. Wiejska 56 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 sierpnia 2022r. do godz. 14.00. W zgłoszeniu należy dokładnie określić
rodzaj wystawianego towaru oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Tłuszcz.
Po otrzymaniu zgłoszenia przekazana będzie informacja zwrotna o numerze jego stanowiska
na Targowisku.

3. Przydział miejsca pod stoisko jest ostateczny i nie podlega zmianie.
4. Wyprzedaż Garażowa odbywa się na świeżym powietrzu, na terenie zadaszonym. Wystawcy
w czasie trwania Wyprzedaży mają zapewniony dostęp do toalety publicznej.
5. Wystawcy zobowiązani są do zaopatrzenia się w składane, przenośne stoliki do rozłożenia
swoich produktów lub do wykorzystania do tego celu koców, plandek, bagażników
samochodów, itp.
6. Podczas Wyprzedaży Garażowej można sprzedawać dowolne przedmioty używane (książki,
płyty, zabawki, odzież i inne). Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty i zawarte
transakcje.
8. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas Wyprzedaży
i uprzątnięcia stanowiska po jego zakończeniu. Zabrania się pozostawiania niesprzedanych
przedmiotów.
9. Wszelkie szkody powstałe z winy Wystawcy zobowiązany jest on naprawić lub pokryć
koszty tej naprawy.
10. Organizatorzy zadbają o rozreklamowanie imprezy.
11. Osoby biorące udział w Wyprzedaży Garażowej wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć
i materiałów filmowych z Wyprzedaży Garażowej zawierających ich wizerunek, do celów
związanych z promocją wydarzenia
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za źródło pochodzenia i legalność
wystawianych towarów, ich jakość i autentyczność.
§4
1. Podczas Wyprzedaży zabrania się handlu:
1) spirytusem i napojami alkoholowymi,
2) produktami ropopochodnymi niekonfekcjonowanymi,
3) środkami farmakologicznymi, materiałami medycznymi,
4) bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi,
5) będącymi w obiegu zagranicznymi banknotami i monetami oraz papierami
wartościowymi
6) mięsem i wędlinami oraz przetworami rybnymi, sprzedawanych poza pojazdami do
tego przystosowanymi,
7) grzybami świeżymi i suszonymi nieposiadającymi atestów określonych przez
odrębne przepisy
2. Zabrania się sprzedaży komercyjnej i hurtowej.
3. Osoby, które nie dostosują się do zakazów będą proszone o opuszczenie wyprzedaży.

§5
1. Osoby obecne na terenie Wyprzedaży Garażowej zobowiązane są stosować się do poleceń
porządkowych Organizatorów i służb porządkowych.
2. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, naruszające porządek
publiczny będą usuwane z terenu Wyprzedaży Garażowej.
3. Skargi i wnioski należy zgłaszać Organizatorom Wyprzedaży Garażowej .
4. Organizatorzy posiadają prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień regulaminu.
5. Udział w Wyprzedaży Garażowej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

