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1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne 
odbędzie się w godz. 12:00 -14.30, na terenie Szkoły Podstawowej 279 
przy ul Cyrklowej 1 w Warszawie: 
a) Warunkiem bycia Uczestnikiem – Wystawcą na imprezie jest:  
- zapoznanie się z Regulaminem,  
- złożenie wniosku i podpisanie oświadczenia przez Rodzica o zapoznaniu 
się z Regulaminem,  
b) Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie 
jest równoznaczne z prawem do bycia Uczestnikiem – Wystawcą w trakcie 
wydarzenia.  
c) Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach 
Kiermaszu Rzeczy Używanych powinny zgłosić swój udział (wniosek  
i oświadczenie) w wydarzeniu drogą elektroniczną (e-mail) do 
przedstawiciela Trójki Klasowej i do Prezydium Rady Rodziców. 
d) Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod 
nadzorem osoby dorosłej. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich 
rodzice, bądź opiekunowie.  
Wniosek i oświadczenie za osoby niepełnoletnie składają w tym wypadku  
rodzice/opiekunowie.  
e) Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.  
f) W Kiermaszu Rzeczy Używanych nie mogą brać udziału osoby, będące  
przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia 
asortyment danej firmy.  
g) Kiermasz Rzeczy Używanych nie będzie miał charakteru imprezy 
masowej.  
2. Organizatorami Kiermaszu Rzeczy Używanych są:  
Rada Rodziców Szkoły  
Podstawowej nr 279 
i Samorząd Szkolny.  
3. Organizatorzy pobierają opłatę od sprzedających w wysokości 7zł za 
stoisko (o powierzchni szkolnej ławki), która zasili konto Rady Rodziców. 
4.Organizatorzy nie pobierają opłaty od kupujących. 



5. W Kiermaszu Rzeczy Używanych nie mogą brać udziału firmy i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem kiermaszu 
jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy 
używanych i niepotrzebnych.  
6. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas 
"Kiermaszu Rzeczy Używanych":  
książki, płyty CD/DVD, zabawki, gry, przedmioty kolekcjonerskie, drobne 
rękodzielnictwo, odzież, wyroby dekoracyjne, biżuteria, instrumenty 
muzyczne i ich części, zegarki, itp. ...).  
7. Uczestnik-Wystawca we własnym zakresie jest zobowiązany 
przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy i rozstawić się  
w miejscu wyznaczonym przez organizatora, nie uniemożliwiając przy tym 
swobodnego wystawienia się przez innych sprzedających oraz 
przemieszczania się kupujących pomiędzy ekspozycjami.  
Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.  
8. Zakazuje się sprzedaży przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 
służących do jego popełnienia lub których posiadanie jest zabronione (np. 
nielegalne kopie gier, filmów, itp.). Przeznaczone do sprzedaży 
rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa  
w Kiermaszu Rzeczy Używanych bez podania przyczyny.  
10. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązuje się do 
uporządkowania swojego miejsca handlowego. Odpady muszą być 
wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.  
11. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż 
zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest 
kupno i sprzedaż.  
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Kiermaszu Rzeczy 
Używanych.  
13. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, 
wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.  
14. W przypadku nie dostosowania się Uczestnika do regulaminu 
organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika-Wystawcy  
z Kiermaszu Rzeczy Używanych.  
15. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator. 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Kiermaszu 

Rzeczy Używanych w SP 279 
w roku szkolnym 

2016/2017 
 
 

Wniosek oraz oświadczenie 
 

Zgłaszam udział dziecka ................................................... oraz 
oświadczam, że zapoznałe(a)m się z treścią Regulaminu 
Kiermaszu Rzeczy Używanych organizowanym w SP 279  
w Warszawie w roku 2016/2017. 
 
 
 
 
............................................................................... 
Data i czytelny podpis Rodzica: 
 
 
 
 


