
 Regulamin wydarzenia „Pchli Targ” - Dzień Sąsiada 2021 

1. Organizatorem „Pchlego Targu” jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.  

2. Sprzedaż oraz wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie 
„Pchlego Targu’’ będzie odbywać się w plenerze wokół DK Zacisze 28 maja 2021 r. w godz. 17.00-
20.00 w ramach obchodów Dnia Sąsiada.  

3. Celem „Pchlego Targu” jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy 
używanych bądź niepotrzebnych.   

4. W przypadku złej pogody wydarzenie może zostać odwołane, a informacja zostanie opublikowana 
na stronie wydarzenia www.zacisze.waw.pl/pl/pchli-targ2021   

5. Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk obowiązują zapisy. Za zapis uznaje się zgłoszenie do 
koordynatora „Pchlego Tagu” w dniu wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 16.30.   

6. Miejsce na stoisko wyznacza koordynator. Maksymalna wielkość stoiska to 2m x 1m. Obowiązkiem 
wystawcy jest samodzielne przygotowanie stoiska (np. koc, stolik) i ekspozycja sprzedawanych 
rzeczy. 

7. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad sanitarnych oraz 
udostępnienia kupującym środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych.  

8. Udział w „Pchlim Targu” zarówno dla osób kupujących jak i wystawców jest bezpłatny. 

6. W „Pchlim Targu” udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Za 
małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.   

7. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, 
substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne 
niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające 
identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.   

8. Wyklucza się sprzedaż towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym 
zapachu, niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa oraz sprzedaż 
zwierząt.   

9. Po zakończeniu sprzedaży Wystawca zobowiązany jest do posprzątania w obrębie stoiska.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i 
w trakcie trwania „Pchlego Targu’’. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, 
wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.  

11. W przypadku niestosowania się Wystawcy do postanowień Regulaminu, Organizator może 
zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu’’. 

12 Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu’’ jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego 
Regulaminu.  

 


