
Regulamin - „Pchli Targ” 

1. Organizatorem „Pchlego Targu” jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

2. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie 

„Pchlego Targu" będzie odbywać się na ulicy Trybunalskiej w Jarosławiu w godz. 8.00-16.00. 

3. Warunkami uczestnictwa w „Pchlim Targu” są:  

- dokonanie zgłoszenia na Formularzu – Załącznik nr 1,  

- uzyskanie potwierdzenia od organizatora,  

- zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu, 

- dokonanie opłaty, o której mowa w pkt. 4, w siedzibie organizatora: Centrum Kultury i Promocji 

w Jarosławiu ul. Rynek 5 (parter - Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej) gotówką lub 

kartą płatniczą. 

4. Udział w wydarzeniu jest płatny. 

a) opłata uzależniona jest od powierzchni stoiska, 

b) opłata za 1m2 powierzchni wynosi 3.50 zł brutto, 

c) opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu wydarzenia. 

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

bądź niepotrzebnych. 

6. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest prawnie zabroniona, lub karalna. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami 

wg własnego uznania. Za próby handlowania art. objętymi zakazem całkowitą odpowiedzialność 

ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko. 

7. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone 

do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa oraz sprzedaży zwierząt. 

8. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny 

z charakterem Pchlego Targu. 

9. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych 

rzeczy. 

10. Na teren „Pchlego Targu” obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów samochodowych.  

11. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego 

obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 

Postanowienia końcowe 

1. Wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem 

warunków regulaminu. 

2. Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i 

w trakcie trwania Pchlego Targu. 

4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi 

przyczynami losowymi. 

5. Organizator „Pchlego Targu” nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów 

wystawionych do sprzedaży, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy 

wynikający z kupna-sprzedaży. Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są 

do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej. 

6. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może 

zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”. 

7. Wystawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych zgód i uprawnień wymaganych 

prawem do prowadzenia działalności handlowej.  

 


