Pchli Targ 2014
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/
Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
Kategoria: Spotkania
Data: 21 września 2014
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
Zapraszamy na Pchli targ 21 września 2014 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.
REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
1.
Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
2.

Pchli Targ odbędzie się 21 września 2014 r. /niedziela/ w godzinach 11.00 – 17.00.

3.
Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie
będzie miał charakteru imprezy masowej.
4.

Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.

Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.

6.
Celem Pchlego Targu jest umożliwienie
rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
7.

sprzedaż,

zakupu

lub

wymiany

przez

osoby

prywatne

Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:

książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD
i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty
kolekcjonerskie, odzież, meble.
Przedmioty wielkoformatowe mogą zostać przedstawiane w formie fotografii.
8.
Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda
organizatora.
9.
Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i
ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie
wydarzenia asortyment danej firmy.
11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w
wydarzeniu pod numerem telefonu: 62 7422 738 wew. 142
12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego
udziału w Pchlim Targu.
13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.:
koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego
stoisko.
17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem
Pchlego Targu.
18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi
przyczynami losowymi.
19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w
Pleszewie;
21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.

