WYPRZEDAŻ GARAŻOWA w Tomaszowie Lubelskim
- REGULAMIN
Ogólne:
1. Inicjatorkami Wyprzedaży Garażowej w Tomaszowie Lubelskim są Katarzyna Słoboda i Joanna
Skiba.
2. Wyprzedaż Garażowa organizowana jest przy współpracy z Tomaszowskim Domem Kultury w
Tomaszowie Lubelskim.
3. Głównym miejscem Wyprzedaży jest parking przy Tomaszowskim Domu Kultury (miejsce
lodowiska zimowego), ul. Lwowska 72 w Tomaszowie Lubelskim z możliwością zmiany przy
wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych.
4. Organizacja Wyprzedaży Garażowej planowana jest w sposób cykliczny - raz w miesiącu
(terminy będą podawane na stronie FB https://www.facebook.com/wyprzedazgarazowatl/ oraz
na plakatach informacyjnych), w godz. 11.00 do godz. 15.00.
5. Celem Wyprzedaży jest wymiana/sprzedaż przedmiotów przyniesionych przez uczestników.
6. Wstęp na Wyprzedaż jest wolny od opłat.
7. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół
roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.
8. Na terenie Wyprzedaży Garażowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia
papierosów.
9. Niniejszy regulamin może ulec zmianom.

Sprzedający:
1. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem osób/firm zajmujących się
profesjonalną sprzedażą.
2. W celu zgłoszenia się do Wyprzedaży, należy wypełnić kartę zgłoszeniową. Karty zgłoszeniowe
można pobierać w sekretariacie Tomaszowskiego Domu Kultury. Wypełnioną kartę zgłoszeniową
należy zostawiać w sekretariacie tydzień przed każdą planowaną wyprzedażą.

Osoby spoza Tomaszowa mają możliwość wypełnienia formularza formą elektroniczną poprzez
email wyprzedazgarazowatl@onet.pl .
Formularz

zgłoszenia

oraz
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https://www.facebook.com/wyprzedazgarazowatl/ .
Ilość miejsc-stoisk jest ograniczona. O zarejestrowaniu osób decyduje kolejność zgłoszeń.
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3. Przedmiotami wystawianymi na wymianę/sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością
uczestników Wyprzedaży, pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe (nie udane
zakupy/prezenty) i używane.
4. Podczas wyprzedaży można sprzedawać dowolne przedmioty np. książki, płyty, zabawki, odzież,
obuwie, własnoręcznie wykonane przedmioty, drobne meble nie większe niż 0,5 m na 0,5 m np.
szafka na klucze, itp.
5. Niedozwolone jest wystawianie na Wyprzedaży rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł,
budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych. Zabrania się handlu przedmiotami nie
dopuszczonymi do sprzedaży lub wymagających koncesji, leków, alkoholu, papierosów i innych
używek, artykułów spożywczych, zwierząt, środków czystości, petard, a także przedmiotów o
dużych gabarytach np. szafy, witryny itd.
6. Zabrania się sprzedaży komercyjnej i hurtowej.
7. Wyprzedaż odbywa się na wydzielonym parkingu obok TDK-u. Każdy sprzedający organizuje sobie
miejsce sprzedaży/stoisko. Na miejsce Wyprzedaży nie wjeżdżamy samochodem!
Za stoisko może posłużyć przygotowany wcześniej stolik, wieszak, koc, skrzynie itp.
Po zakończeniu wyprzedaży, każdy sprzedający zostawia po sobie porządek i zabiera rzeczy, które nie
zostały sprzedane oraz wynosi ewentualne śmieci.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty i za zawarte transakcje oraz
oświadcza, że gromadzone dane na karcie zgłoszeń są tylko doraźną bazą danych tworzoną tylko na
potrzeby przedsięwzięcia. ( Ze względu na ustawę o Ochronie Danych Osobowych, dane, które
zgromadzimy od uczestników, są kasowane po wyprzedaży.)
9. Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania
swojego towaru.
10. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą musiały opuścić miejsce wyprzedaży.
11. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
12. Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z
wizerunkiem uczestnika na stronach organizatorów oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są
zbliżeniowe i mają na celu tylko oddanie charakteru wydarzenia.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
14. W razie rezygnacji sprzedawcy z udziału w Wyprzedaży, należy powiadomić organizatorów
najpóźniej tydzień przed wydarzeniem. Nieobecność na Wyprzedaży bez wcześniejszego
powiadomienia organizatorów skutkuje wyłączeniem danej osoby z przyszłych wyprzedaży.
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Kupujący
1. Kupującym może zostać każdy odwiedzający wyprzedaż garażową.
2. Kupujący ustala warunki sprzedaży, cenę i informacje o produkcie bezpośrednio ze sprzedającym.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości.
3. Kupujący zabiera swoje nowo nabyte produkty ze sobą.
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