
 

REGULAMIN  

SĄSIEDZKIEGO PCHLEGO TARGU 

 

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE 

 

1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w 

godz. 10.00-15.00 na podwórku przy Instalacji Fotoplastykon przy ul. Koreańskiej 1A we 

Wrocławiu. 

2. Pchli Targ będzie odbywał się w ramach projektu „Sąsiadujemy na Brochowie”. 

 

 

ORGANIZACJA STOISK I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Organizatorami Pchlego Targu są Strefa Kultury Wrocław i Fundacja „Made In Brochów”. 

2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat ani od wystawców ani od kupujących. 

3. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym 

zakresie. 

4. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych i 

niepotrzebnych. 

Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas "Pchlego Targu": książki, antyki, 

galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich części, instrumenty 

muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, 

odzież, meble, zabawki. 

5. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

6. Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona. 

7. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktów. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest 

niezgodny z charakterem Pchlego Targu np. nielegalnych kopii gier, filmów czy cd. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania 

przyczyny. 

10. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca 

handlowego. 

11. Ze sprzedaży na "Pchlim Targu" wyklucza się towary wymagające koncesji, nielegalne, 

niebezpieczne (np. petardy), żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary 

niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. 

12. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, 

ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. 

13. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. 

 

 

UBEZPIECZENIA  

 

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, działaniem sił 

przyrody i innymi przyczynami losowymi przed, po i w trakcie trwania kiermaszu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku nie dostosowania się uczestnika do regulaminu organizator może zdecydować o 

wykluczeniu Uczestnika / Wystawcy wystawcy z udziału w Pchlim Targu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Pchlego Targu w przypadku wystąpienia 

przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.  

 


