REGULAMIN
I Czas trwania Giełdy Vintage „z koca i z ręki”

1.

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy w stylu vintage przez osoby prywatne w trakcie
Giełdy Vintage „z koca i z ręki” organizowanego 29.09.2018r. w godzinach: 09:30 - 14:00
z okazji IV Święta Hal Targowych.
Miejsce: Alejka przed Halą Rybną, na terenie Miejskich Hal Targowych w Gdyni, ul.
Wójta Radtkego 36. Przez osoby prywatne, o których mowa w pkt.I.1, należy rozumieć
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w pkt.I.1.

II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1.

Organizatorem Giełdy Vintage „z koca i z ręki” jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o,
ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą na
Pchlim Targu jest: zapoznanie się z regulaminem Pchlego Targu, zgłoszenie chęci
uczestnictwa na adres e-mail: maja.strozyk@arg.gdynia.pl lub zgłoszenie się osobiste w
dniu wydarzenia do organizatora o godzinie 9.30. Maksymalna powierzchnia stoiska nie
może być większa niż 4m ².

2.

Uczestnicy Giełdy Vintage „z koca i z ręki” zwolnieni są z opłaty targowej.

3.

W Giełdzie Vintage „z koca i z ręki” nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące
działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub
wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.

4.

Zakaz udziału w Giełdzie Vintage „z koca i z ręki” dotyczy: osób wystawiających środki
odurzające,

napoje

alkoholowe,

substancje

psychotropowe,

broń,

wyroby

pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia, a także osób używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację jak
np. kominiarki i osób zachowujących się agresywnie.
5.

Osoby obecne na terenie Giełdy Vintage „z koca i z ręki” zobowiązane są stosować się
do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.

6.

Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

7.

Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy
zawiera: oryginalne, rzadkie przedmioty vintage, w tym kolekcje z lat 60/70/80/90,
moda retro, płyty winylowye, drobna elektronika, zabawki (żołnierzyki, klocki lego,

resoraki), komiksy, gry planszowe, pierwsze gry elektroniczne czy do komputerów
personalnych (Commodore, Atari, Amiga, ZX Spectrum).
8. Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II .7, wymagana jest pisemna zgoda
organizatora.
9.

Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu,
niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa a także odzież i
obuwie - nowe i używane. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące
faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość.

10.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w
Giełdzie Vintage „z koca i z ręki” bez podania przyczyny.

11.

Uczestnicy

zorganizują

swoje

stanowiska

w

miejscu

wyznaczonym

przez

Organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej w regulaminie pkt.II.1.
12.

Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora
jest niezgodny z charakterem Giełdy Vintage „z koca i z ręki”.

13.

Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych
rzeczy np. koc lub stolik, krzesło. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik
zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego
obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego
pojemników.

14.

Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę
lub stwarzają zagrożenie dla innych osób; pomimo zakazu jako uczestnicy, wniosły
zabronione środki i przedmioty wymienione w pkt. II 9 regulaminu.

III Ubezpieczenia

1.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

uszkodzenia

wystawianych

przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
2.

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

IV Postanowienia końcowe

1.

Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2.

Organizator dokłada wszelkich starań aby organizować wydarzenia w sposób
przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do
uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać
negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.

3.

W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator
może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Giełdy Vintage „z koca i z ręki”.

4.

Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, jak również Policji
i Straży Miejskiej.

5.

Organizator ma prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu bez podania
przyczyny.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agencja Rozwoju
Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24,
81-372 Gdynia;

2.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby realizacji zgłoszeń
udziału, a nadto w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników na potrzeby
promocji imprezy „IV Święto Hal Targowych” organizowanej przez Administratora, tj.
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3.

Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
udostępnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału.

4.

Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą udostępniane
następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie
obowiązujących

przepisów

prawa

lub

na

podstawie

umowy

powierzenia

przetwarzania danych osobowych, Gminie Miasta Gdyni, dane osobowe w postaci
wizerunku uczestników zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas
wydarzenia będą udostępniane na stronie internetowej Administratora oraz profilu
Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook
5.

Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przekazywane do państw
trzecich zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego
Facebook.

6.

Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

7.

Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji wydarzenia,
dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach
wykonanych podczas trwania wydarzenia będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody przez uczestnika konkursu.

9.

Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

