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Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej 
„SĄSIEDZKA GIEŁDA PRZYDASIÓW”- wymień, zamień, sprzedaj, kup i pokaż co robisz. 

11.09.2021 r 
 

KARTA UCZESTNICTWA 
 

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko w sytuacji wystawcy prywatnego; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Dane  do kontaktu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zakres wystawianych przedmiotów( rodzaj) z obszaru piwnica, strych, garaż, rękodzieło 
artystyczne, obrazy, rzeźby , książki, płyty, zabawki, odzież, „starocie ze strychu” ect. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Regulaminem „ Sąsiedzkiej Giełdy Przydasiów 
– wymień,  zamień, sprzedaj, kup i pokaz co robisz. 
 
 
 
 
……………………….                                                                                  ………………………………………………  
   ( data)                                                                                                     ( czytelny podpis Wystawcy) 
 
 
 
 
Regulamin Sąsiedzkiej Giełdy Przydasiów: 
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1. W giełdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się 

profesjonalną sprzedażą. Udział w wyprzedaży jest bezpłatny.  
2. Podczas Giełdy można sprzedać, wymienić, zamienić, kupić dowolne przedmioty ( 

rękodzieło, książki, płyty, zabawki, odzież i inne z obszarów: piwnica, garaż, strych). 
3. Zabrania się  handlu przedmiotami niebezpiecznymi np. petardy oraz  alkoholem oraz 

artykułami nie dopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji lub posiadanie  
ich jest niezgodne z prawem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedane przedmioty. 
5. Po zamknięciu swojego stanowiska, trzeba zostawić porządek i zabrać ze sobą 

wszystkie rzeczy, które nie zostały sprzedane. 
6. Organizator nie zapewnia stolików, wieszaków i innych rzeczy służących do 

rozkładania towarów. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 
7. Po przybyciu na teren imprezy Wystawca ma obowiązek zgłosić się do punktu 

informacyjnego Organizatora, gdzie uzyska szczegółową informację na temat 
wyznaczonego miejsca na przygotowanie stoiska wystawienniczego. 

8. Udział w  imprezie  wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, 
zdjęciowych dokonywanych przez ŚDS  w celach promocyjnych. 

9. W razie deszczu Organizator ma prawo do zmiany terminu wydarzenia (informacja na 
stronie internetowej www.leczna.naszsds.pl) 

 

 
 


