
 
 
 
 
 
 
 
 

EDA.403.22.5.2021.KT 
PCHLI TARG i SĄSIEDZKIE SPOTKANIE 

REGULAMIN 
 
 

1. Organizatorem „Pchlego Targu i Sąsiedzkiego Spotkania” zwanego w dalszej treści Wydarzeniem jest Dom Kultury 
Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Blokowej 1 w Warszawie zwany dalej DK Zacisze. 

2. Termin Wydarzenia: 9.10.2021 godz. 11.00-14.00. 
3. Miejsce Wydarzenia: teren zielony wokół DK Zacisze.  
4. Regulamin obowiązuje na terenie Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu.  
5. Wydarzenie jest bezpłatne, ogólnodostępne i ma charakter otwarty. Ze względu na konieczność zachowania 

bezpiecznego dystansu, ograniczeniom podlega liczba stoisk pchlego targu. 
6. Podczas Wydarzenia odbywają się warsztaty plastyczne dla dzieci. Udział jest bezpłatny.  
7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do: 

a. przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad przebywania w przestrzeni publicznej związanych z COVID-19. 
b. zachowania odległości 1,5m, zakrywania ust i nosa w budynku DK Zacisze. 
c. kulturalnego zachowania względem innych uczestników Wydarzenia i przestrzegania norm społecznych.  

8. Uczestnicy Wydarzenia wystawiający rzeczy na stoisku pchlego targu dodatkowo zobowiązani są do: 
a. zgłoszenia się do koordynatora pchlego targu w dniu Wydarzenia. Koordynator od godz. 10.30 będzie 

wyznaczał miejsce na stoiska o wymiarach 2m x 1m, 
b. samodzielnego przygotowania stoiska (np. koc, stolik)  oraz ekspozycji sprzedawanych rzeczy, 
c. udostępnienia kupującym środków do dezynfekcji rąk, 
d. posprzątania w obrębie stoiska po zakończeniu sprzedaży. 

9. Kupujący ustala warunki sprzedaży i cenę bezpośrednio ze sprzedającym. 
10. Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, 

zniszczonych, a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń). 
11. Osoby małoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną 

odpowiedzialność.  
12. Na terenie Wydarzenia zabronione jest: 

a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, 
b. palenie papierosów,  
c. przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,  
d. wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
13. DK Zacisze jako realizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji. Biorąc udział w 

Wydarzeniu uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w formie fotograficznej i filmowej przez DK Zacisze zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994. Jednocześnie oświadczając, że rozpowszechnianie przez DK Zacisze 
wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za 
pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze. Dane osobowe w 
zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikowane za 
pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze. Klauzula 
informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl  

14. DK Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Wydarzenia.  
15. W przypadku złych warunków atmosferycznych Wydarzenie może zostać odwołane lub przerwane.   
16. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie Wydarzenia oraz na stronie internetowej DK Zacisze.  
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

 


