
REGULAMIN  NOWODWORSKIEJ  WYPRZEDAŻY  GARAŻOWEJ 

 

1. „Nowodworska Wyprzedaż Garażowa”, dalej zwana "Wyprzedażą" jest imprezą 
organizowaną przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Wyprzedaż jest objęta patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki. 

2. Szkoła udostępnia teren przed budynkiem szkoły (z wyłączeniem boisk szkolnych). Szkoła nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z użytkowania miejsca lub terenu 
przez Wyprzedaż. 

3. W Wyprzedaży mogą wziąd udział wszyscy chętni, a jako Wystawcy osoby pełnoletnie lub 
dzieci i młodzież pod opieką osoby pełnoletniej, które dokonają wcześniejszej rejestracji na 
adres radasp5@gmail.com W Wyprzedaży nie mogą brad udziału osoby i firmy zajmujące się 
profesjonalną sprzedażą. 

4. Podczas Wyprzedaży można sprzedawad dowolne przedmioty używane (książki, płyty, 
zabawki, odzież i inne). Zabrania się handlu przedmiotami, które nie są dopuszczone do 
sprzedaży lub wymagają koncesji (np. broo, alkohol, papierosy itp.). 

5. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 

6. Wyprzedaż odbywa się w godzinach od 10.00 do 14.00. 

7. Opłata za wystawienie stoiska jest dobrowolna – w formie cegiełki (5 zł) na Radę Rodziców 
działającą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

8. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny. 

9. Wystawcy mogą przygotowywad własne stanowiska od godz. 9:30. 

10. Każdy wystawca Wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko, nie szersze niż 2-3 m długości. 
Organizator nie zapewnia stolików, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania 
towarów.  

11. Po zamknięciu swojego stoiska, należy zostawid porządek i zabrad ze sobą wszystkie rzeczy, 
które nie zostały sprzedane. 

12. Podczas Wyprzedaży dzieci mogą przebywad na terenie placówki wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych. Pozostawienie dzieci bez opieki jest niedopuszczalne. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty i zawarte transakcje. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra osobiste uczestników Wyprzedaży. 

15. Podczas Wyprzedaży nie wolno zastawiad dróg i wyjśd ewakuacyjnych oraz ciągów 
komunikacyjnych. 

16. Uczestnicy Wyprzedaży zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeostwa oraz 
przepisów przeciwpożarowych. 

17. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęd i ich późniejszą publikacje na portalu 
społecznościowym Facebook jako reklamę wydarzenia. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyprzedaży w związku z niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. 

19. Każdy wystawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. 
Organizator zastrzega możliwośd przerwania wyprzedaży z uwagi na naruszenia niniejszego 
regulaminu przez Wystawców 

mailto:radasp5@gmail.com

