
 

Regulamin II Białołęckiego Bazaru Zabawek Używanych  

 

1. Wydarzenie odbywa się w dniu 19 maja 2019 r. w godzinach 10-14 na terenie Parku Picassa w Dzielnicy 

Białołęka. 

2. Wydarzenie jest realizowane przez Stowarzyszeniem „Razem dla Białołęki” (koordynator: Dariusz Oskar 

Staciwa) we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury w ramach projektu „Zrealizuj swój pomysł w 

BOK-u”. 

3. Wydarzenie jest ofertą spędzenia wolnego czasu skierowaną głównie do dzieci i młodzieży wraz z ich 

rodzicami i opiekunami.   

4. W wydarzeniu może wziąć udział każdy z wyjątkiem podmiotów, które w sposób profesjonalny zajmują 

się sprzedażą zabawek (nie dotyczy partnerów wydarzenia). Sprzedawcami mogą być wyłącznie osoby 

fizyczne, niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez podmioty gospodarcze. 

5. Aby wziąć udział w wydarzeniu w charakterze sprzedawcy wystarczy zadeklarować chęć uczestnictwa 

poprzez formularz na stronie internetowej https://bialoleckibazarzabawek.evenea.pl/ do dnia 17 maja 

2019 r. lub zgłosić się osobiście pół godziny przed rozpoczęciem (w takim przypadku brak gwarancji przez 

organizatora wolnego miejsca).    

6. Dzieci do lat 13 mogą sprzedawać własne zabawki pod opieką osób dorosłych lub za pisemną zgodą 

dorosłych opiekunów.    

7. Przedmiotem wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie zabawki (w tym również 

gry, książki, sprzęt sportowy itp.) przeznaczone dla dzieci. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub 

sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników wydarzenia, pochodzące z ich 

domów. Rzeczy mogą być nowe i używane. Zabrania się handlu artykułami niebezpiecznymi, 

przedmiotami niedopuszczonymi do sprzedaży lub wymagającymi koncesji. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy. Przedmioty powinny być w stanie umożliwiającym dalsze 

użytkowanie.    

8.Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 

9. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk 

ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł. 

10. Na teren wydarzenia sprzedawca może wejść godzinę przed rozpoczęciem imprezy, tj. od godziny 

09.00. Organizator wskazuje miejsce, na którym uczestnik tworzy samodzielne stoisko. Miejsca sprzedaży 

są przyznawane według kolejności przybycia. Stanowisko należy przygotować do godziny 9.50 w dniu 19 

maja 2019 r.   

11. Po zakończeniu wydarzenia sprzedający zobowiązany jest pozostawić stoisko w stanie w jakim zostało 

im przekazane przed rozpoczęciem wydarzenia. Należy bezwzględnie zabrać ze sobą wszystkie 

niesprzedane przedmioty oraz uprzątnąć ewentualne śmieci znajdujące się na stanowisku.     

12. Ceny ustalane są pomiędzy kupującym a sprzedającym. Istnieje możliwość sprzedaży na zasadzie 

wymiany. Organizator wydarzenia nie jest stroną transakcji, nie bierze odpowiedzialności za towary 

oferowane do sprzedaży ani nie pobiera prowizji od sprzedanych towarów.    

13. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zarówno dla sprzedających, jak i kupujących oraz wszystkich 

odwiedzających wydarzenie.   

14. W przypadku rezygnacji ze stoiska prosimy o wcześniejszą informację mailową pod adres kontaktowy: 

bialoleckibazar@gmail.com. 

15. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z 

wizerunkiem uczestnika na stronach organizatorów oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia mają na celu 

tylko oddanie charakteru imprezy. 

https://bialoleckibazarzabawek.evenea.pl/


17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy wydarzenia. 


