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Regulamin Gminnego Targu Rozmaitości organizowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę 

Publiczną Gminy Słupsk  w dniu 21 lipca 2018 r. w godzinach od 11:00 do 16:00 

1. Gminny Targ Rozmaitości zwana dalej "Wyprzedażą", organizowana jest przez CKiBP. 

2. Wyprzedaż będzie odbywać się w dniu 21.07.2018 r. w godz. 11.00 - 16.00 przy  Lądowiska Kultury 

w Redzikowie (adres Redzikowa 20 A).  

3. W Wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni, poza podmiotami prowadzącymi działalność    

gospodarczą z zakresu handlu. Uczestnik wyprzedaży składa w tym przedmiocie stosowne pisemne      

oświadczenie (załącznik do niniejszego regulaminu). 

4. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do        

sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe), których posiadanie jest      

niezgodne z prawem oraz zwierząt.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość sprzedawanych rzeczy oraz dokonywane         

transakcje. 

6. Każdy uczestnik Wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko uzgodnione przez organizatora, które po      

zakończeniu sprzedaży powinien po sobie uprzątnąć. Szerokość stoiska do 2 metrów. Stoisko można      

organizować w dniu wyprzedaży od godziny 09:00.  

7.  Zorganizowanie i prowadzenie stoiska jest bezpłatne. 

8. W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem zapewniamy   

wyposażenie stanowiska (stół, krzesło). Zgłoszenia należy kierować wyłącznie na adres e-mail      

ladowisko@gok.slupsk.pl  telefonicznie - nr kontaktowy 511 428 537 lub osobiście w siedzibie 

Lądowiska Kultury w Redzikowie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy wystawców.  

9. Na terenie Wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. 

10. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku      

(art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.      

U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł (art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9          

września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. Dz. U. z 2015r., poz. 626).   

11. Wstęp kupujących na Wyprzedaż jest bezpłatny.  

12. W godzinach wyprzedaży należy przeparkować samochód poza teren placu, gdzie odbywać 

się będzie targowisko.  

13. Regulamin udziału w Gminnym Targu Rozmaitości dostępny jest na stronie  www.gok.slupsk.pl 

14. Biorąc udział w Wyprzedaży uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 

mailto:ladowisko@gok.slupsk.pl


S t r o n a  | 2 

 

 

 

      Załącznik do regulaminu Gminnego Targu Rozmaitości  

 

 

      

 

     OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że sprzedaż dokonywana w ramach Gminnego Targu Rozmaitości 

odbywającej się w dniu 21.07.2018 r., nie wiąże się z prowadzeniem przeze mnie działalności 

gospodarczej z zakresu handlu.  

 

 

 

       ....................................................  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu 

kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, 

poz. 926 ze zmianami).  

 

 

 

       …............................................... 


