Regulamin „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej” organizowanej w Szkole Podstawowej nr 312 w
Warszawie przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski SP nr 312.
1. Termin i miejsce „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej”: piątek 17.05.2019, w godz. 16.30-18.30 na terenie

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie przy ul. Umińskiego 12 (wejście główne do Szkoły – korytarze
edukacji wczesnoszkolnej, korytarz przy stołówce szkolnej, patio przed wejściem głównym, patio
wewnętrzne).
Organizatorem wyprzedaży jest dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie.
Celem wyprzedaży jest integracja środowiska lokalnego.
„Wystawcą” w „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej” może być każdy – uczniowie, rodzice oraz społeczność
sąsiedzka, z wyjątkiem osób i firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
„Kupującym” może być każdy mieszkaniec Warszawy – dzieci, młodzież, dorośli, rodzice z dziećmi, starsi i
młodsi – społeczność lokalna.
Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny.
Koszt rozstawienia stanowiska dla osoby sprzedającej, czyli wystawcy jest bezpłatny.

8. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska poprzez mailowy kontakt ze szkolnym samorządem
uczniowskim (kontakt poniżej) oraz podpisanie regulaminu wyprzedaży garażowej w SP nr 312 będącej
jednocześnie zgodą na udział osoby w imprezie w charakterze wystawcy. W przypadku niepełnoletnich
wystawców (np. uczniów szkoły) regulamin podpisują ich rodzice/ prawni opiekunowie. Termin dokonania
rezerwacji – do 6 maja 2019 r.
9. Podpisany przez wystawców regulamin należy pozostawić w sekretariacie szkoły (ul. Umińskiego 12).
10. Przyniesione przez sprzedających (wystawców) rzeczy można odsprzedać, oddać lub wymienić.
11. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące
własnością uczestników wyprzedaży (wystawców), pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe
(nieudane zakupy/prezenty) i używane. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w
posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł.
12. Niedozwolone jest wystawianie na wyprzedaży rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących
kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także towarów niebezpiecznych (np. petardy) oraz wymagających
posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń, tytoń).
13. Wystawcy będą mieli do dyspozycji po jednej ławce i krześle. Każdy wystawca musi zadbać o swoje stoisko,
które po zakończeniu sprzedaży powinien posprzątać (odnieść krzesła i ławki do wskazanej sali oraz
pozbierać śmieci). Wystawcy mogą organizować własne stoiska w dniu 17.05.2019r. od godz. 16.00.
14. Sprzedający/Wystawcy mogą poczynić dobrowolny datek na cele statutowe szkolnego samorządu
uczniowskiego. Zebrane środki będą wykorzystane na zakup nagród dla uczniów.
15. Organizator wyprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy i zawarte transakcje.
16. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. Udział w
wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
17. Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem
uczestnika przez organizatora. Zdjęcia będą miały na celu tylko oddanie charakteru imprezy.
18. Nadzór nad bezpieczeństwem wyprzedaży sprawować będą wyspecjalizowane służby.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator.
Osoby zainteresowane udziałem w imprezie w charakterze wystawcy lub/i zainteresowane pomocą przy jej
organizacji prosimy o kontakt z samorządem uczniowskim szkoły: e-mail:
samorzaduczniowski@sp312.waw.pl (w mailu wpisujemy czego dotyczy, np. udział – wystawca lub udział –
pomoc, wpisujemy imię i nazwisko osoby zainteresowanej, telefon kontaktowy).
Zapoznałem się i akceptuję regulamin „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej”
………….………………………………………………
imię i nazwisko
Koordynatorzy:
Wioletta Bałazy, Ewa Stasiczak
Magdalena Dyniewicz, Magdalena Herda

