
 

REGULAMIN TYSKIEGO KIERMASZU "MAMA I DZIECKO" 
 
 

&1 
1. Tyski kiermasz Mama i Dziecko, aktua ln ie  Tyski  K iermasz  Rodzinny ,  zwany dalej 
Kiermaszem jest imprezą wystawienniczą dla osób z terenu Tychów i okolic. Kiermasz odbędzie się: 
24 marca 2019 r. w godz. 10.00-13.00 na placu targowym przy ul. Ks. Kapicy w Starych Tychach. 
(Wystawiający mogą rozładowywać się od godz. 9.00 i pakować na zakończenie do godz.14.00). 
 
2. Organizatorem Kiermaszu, zwanym dalej Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska. 
Impreza ma charakter non-profit dla Organizatora. Koordynatorem imprezy jest Joanna Październy. 
 
3. Uczestnikami Kiermaszu, zwanymi dalej Uczestnikami są prywatne osoby posiadające do 
odsprzedania ubranka, zabawki i inne towary dziecięce oraz ubrania ciążowe itp. Nie akceptowane są 
oferty przedsiębiorców, prywatnych biznesów. 
 

&2 
Celem Kiermaszu jest stworzenie możliwości odsprzedaży używanych/niepotrzebnych towarów 
dziecięcych oraz temu podobnych, oraz możliwość zapoznania innych Rodziców z Tychów i okolic w 
ramach integracji. 
 

&3 
Uczestnictwo w Kiermaszu można zgłosić poprzez odesłanie informacji na adres mailowy: 
tyskikiermasz@gmail.com lub za pomocą Messengera grupy "Tyski Kiermasz Mama i Dziecko", bądź 
sms-em na nr 605 997 646. Z powodu ograniczonej liczby miejsc handlowych liczy się kolejność 
przybycia na miejsce w dniu imprezy (od godz. 9-tej). 
 

&4 
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowanie produktów podczas Kiermaszu ponosi Uczestnik 
Kiermaszu. 
 

&5 
1. Organizator Kiermaszu zapewnia każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi nieodpłatnie stoisko 
wystawiennicze jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego 
zarówno w trakcie jak i po Kiermaszu. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim. 
 
2. Każdy wystawca ma możliwość sprzedaży swoich towarów na powierzchni stołu targowego. Towary 
mogą zostać rozłożone na podłodze, a także mogą zostać wyeksponowane na wieszaku, w ramach 
przydzielonej mu powierzchni i o ile nie zagrażają bezpieczeństwu innych. 
 
3. Elementy niezbędne do ekspozycji swoich towarów Uczestnik zapewnia sobie sam we własnym 
zakresie. SUGERUJEMY ZABRANIE ZE SOBĄ KRZESEŁKA DO SIEDZENIA oraz KOCA/OBRUSU NA STÓŁ – 
na placu targowym zapewnione są tylko stoły handlowe. 
 
4. Przygotowanie stoiska jest możliwe tylko w dniu Kiermaszu r. od godz. 9.00 
 
 

&6 
Uczestnikom Kiermaszu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie 
Kiermaszu. 
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&7 
Uczestnikom Kiermaszu zabrania się działalności na terenie Kiermaszu, która naruszałaby dobre 
obyczaje, uczucia religijne innych osób. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów 
niebezpiecznych, łatwopalnych, takich które mogą spowodować pożar, a także wnoszenia 
jakiegokolwiek rodzaju broni, noży, przedmiotów ostrych, niebezpiecznych, oraz takich, które w 
jakikolwiek sposób naruszają prawo. Osoby niestosujące się do powyższego paragrafu zostaną 
zgłoszone odpowiednim organom. 
 

&8 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty oraz ewentualne powstałe 
zobowiązania fiskalne wynikające z odrębnych przepisów prawa podatkowego.  
Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające 
miejsce w czasie trwania Kiermaszu. 
 

&9 
Udział w imprezie oraz wejście na teren obiektu, w którym odbywa się impreza, równoznaczny jest z 
wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych oraz innych. 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych), 
- ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 310), 
- ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
650 
 

&10 
Regulamin można pobrać w każdej chwili z Plików grupy Facebook "Tyski Kiermasz Mama i Dziecko". 
Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z powyższym Regulaminem, oraz przestrzegać jego 
postanowień. 
 

&11 
Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym 
Regulaminie pod rygorem wykluczenia, a także zakazu wzięcia udziału w każdej następnej tego typu 
imprezie. 
 

&12 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 


