
REGULAMIN 
 

wydarzenia plenerowego  

„Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu” 
 

 

I. Informacje ogólne. 

 

1. Organizatorem wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w 

Toruniu”, zwanego dalej Imprezą, jest Biuro Toruńskiego Centrum Miasta z siedzibą w 

Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka z siedzibą w Toruniu  

przy ul. Jęczmiennej 10. 

2. Impreza w 2016 r. odbywa się w soboty: 4 czerwca, 2 lipca, 13 sierpnia, 3 września  

i 1 października w godzinach 12.00-19.00 w wyznaczonej przez Organizatora 

przestrzeni Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. 

3. Celem Imprezy jest umożliwienie sprzedaży lub zamiany przez osoby prywatne, rzeczy 

używanych. 

4. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć osoby fizyczne, 

osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 3. 

 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem udziału w Imprezie jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem. 

W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na 

ich udział w Imprezie. 

2. Ilość stoisk handlowych wyznaczonych przez Organizatora jest ograniczona,  

o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Przyjmowanie wniosków i oświadczeń, dostarczonych osobiście lub pocztą 

elektroniczną, następuje w terminach określonych w ogłoszeniu o organizacji każdej 

edycji Imprezy. 

4. Organizator poinformuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  

o przyjęciu zgłoszenia bądź jego odrzuceniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  

w Imprezie w przypadku większej liczby zgłoszeń niż wyznaczona ilość stanowisk  

oraz w przypadku prezentacji na Imprezie przedmiotów wymienionych w ust. 7. 

6. Podczas Imprezy mogą być prezentowane w szczególności: książki, płyty, gry 

komputerowe, zabawki dla dzieci, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby 

dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich 

części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie. 

Przedmioty wielkogabarytowe mogą być eksponowane jedynie w postaci zdjęć.  

7. Przedmiotem obrotu podczas Imprezy nie mogą być towary nielegalne, niebezpieczne, 

żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie 

przepisów, alkohol oraz wyroby nikotynowe. 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.  



8. Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w Imprezie jest bilet wydany  

przez Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy. 

9. Uczestnicy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, 

z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej w zgłoszeniu. 

10. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora 

lub służb porządkowych. 

11. Na żądanie Organizatora uczestnik zobowiązany jest usunąć ze stoiska artykuł, który 

jest niezgodny z charakterem Imprezy. 

12. Miejscem ekspozycji sprzedawanych rzeczy nie mogą być pawilony i namioty. Do 

przygotowania miejsca ekspozycji może służyć mata wypożyczana przez Organizatora. 

13. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do jego 

uporządkowania, w tym do usunięcia odpadów powstałych podczas prowadzonej 

sprzedaży. Fakt zakończenia działalności i uporządkowania stoiska uczestnik ma 

obowiązek zgłosić Organizatorowi przed opuszczeniem miejsca organizacji Imprezy. 

14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby uczestniczące  

w Imprezie powinny: 

a) natychmiast powiadomić służby porządkowe, 

b) unikać paniki, 

c) stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów, 

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Imprezy osób, które zachowują  

się agresywnie, zakłócają jej przebieg lub stwarzają zagrożenie dla innych osób  

lub pomimo zakazu jako uczestnicy, wniosły zabronione środki i przedmioty 

wymienione w pkt. II ust. 7 Regulaminu. 

16. WC miejskie zlokalizowane na Rynku Nowomiejskim w godzinach trwania Imprezy 

(12:00-19:00) będzie bezpłatne dla Uczestników na podstawie wydanego biletu.  

 

III. Odpowiedzialność 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów 

powstałych przed, po i w trakcie Imprezy. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników spowodowane kradzieżą, 

wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zorganizować Imprezę 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. 

2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, Organizator 

może zdecydować o nieprzyjęciu zgłoszenia Uczestnika do kolejnych edycji Imprezy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Toruń, ……………… 2016 r. 

__________________________________ 

imię i nazwisko 

 

__________________________________ 

adres zamieszkania 

 

___________________________________ 

telefon / e-mail 

 

 
Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu „Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim” 

 
Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam chęć uczestnictwa w „Pchlim Targu na Rynku Nowomiejskim 

w Toruniu” w dniu _____________________. 

 

Planuję zająć: 

 

 jedno stanowisko*  

 

 dwa stanowiska*  

 

*Stanowisko handlowe to powierzchnia 2x2 m 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia „Pchli Targ” i zobowiązuję się 

stosować do jego zapisów; 

 

zajmowane przeze mnie miejsce będzie estetycznym stoiskiem zorganizowanym we 

własnym zakresie, utrzymywanym w czystości oraz posprzątanym po zakończeniu 

wydarzenia, 

 

 jestem osobą pełnoletnią/niepełnoletnią (podkreślić właściwe)**. 

 

________________________________ 

czytelny podpis 

**Wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej: 

 

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział 

_____________________________________ w wydarzeniu „Pchli Targ” i oświadczam, że 

ponoszę w jego imieniu odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, jak w oświadczeniach 

powyżej. 

 

________________________________ 

czytelny podpis 

 

Szczegółowe informacje Organizatora: www.btcm.torun.pl 


