
Regulamin I Giełdy Zabawek Używanych  
„DRUGIE ŻYCIE MISIA” 

 

§1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 
 

1. Giełdę Zabawek Używanych (zwaną dalej „Giełdą”) organizuje agencja 
Imprint Media (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Koszalinie przy 
ul. Piłsudskiego 33, NIP: 951-166-61-76, działająca w imieniu i na rzecz 
Galerii Emka w Koszalinie.  

2. Giełda odbywa się w sobotę 1 czerwca 2019 roku, w godzinach 11.00 – 
15.00, w Galerii Emka w Koszalinie zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 20.  

3. Celem akcji jest propagowanie idei proekologicznych, w tym wypadku 
przedłużania życia zabawek i ich powtórnego wykorzystywania poprzez 
wymianę lub sprzedaż innym dzieciom, wspieranie postaw 
przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców i 
budowanie pozytywnych relacji społecznych. 

4. Partnerem wydarzenia jest Audio Marketing Sp. z o.o. dostarczająca 
usługę marketingu muzycznego do Galerii Emka. 

§2 UCZESTNICY GIEŁDY 
	

1. Giełda jest ofertą spędzenia wolnego czasu skierowaną głównie do dzieci 
i młodzieży wraz z ich rodzicami i opiekunami. 

2. W wydarzeniu może wziąć udział każdy z wyjątkiem podmiotów, które w 
sposób profesjonalny zajmują się sprzedażą zabawek (nie dotyczy 
partnerów wydarzenia). Sprzedawcami mogą być wyłącznie osoby 
fizyczne. Niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez podmioty 
gospodarcze. 

§3 ZASADY SPRZEDAŻY ZABAWEK PODCZAS GIEŁDY 
 

1. Organizator Giełdy przygotowuje przestrzeń przeznaczoną na 
prowadzenie Giełdy, wyposażoną w stoły i krzesła dla sprzedających.  

2. Sprzedaż lub prezentacja zabawek do wymiany możliwa jest tylko na 
stołach przygotowanych przez Organizatora. 

3. Aby wziąć udział w wydarzeniu w charakterze sprzedawcy wystarczy 
zadeklarować chęć uczestnictwa poprzez rejestrację w formularzu 
dostępnym na stronie internetowej Emki lub na Facebooku do dnia 31 
maja 2019 r. lub zgłosić się osobiście pół godziny przed rozpoczęciem 
Giełdy, przy czym w tym ostatnim przypadku Organizator nie gwarantuje 
dostępności stołu. 



4. Po rejestracji w formularzu zarezerwujemy dla Państwa Stoisko (jedno 
stoisko na zgłoszenie, niezależnie ilu sprzedawców będzie je obsługiwać). 
Stoisko należy rozumieć jako stół z krzesłem znajdujący się na terenie 
Galerii Emka.  

5. Organizacja Stoiska, jego zagospodarowanie i upiększenie należy do 
Wystawcy, czyli sprzedającego zabawki. Rekomendujemy przygotowanie 
wystroju stoiska, karteczek z cenami, torebek do pakowania zabawek, 
opracowanie reklamy stoiska (planszy informującej o tym co 
sprzedajemy), drobnych pieniędzy do rozmieniania. 

6. W przypadku rezygnacji ze stoiska prosimy o wcześniejszą informację 
mailową pod adres kontaktowy: marketing@emka.pl. 

7. Dzieci do lat 13 mogą sprzedawać własne zabawki pod opieką osób 
dorosłych lub za pisemną zgodą dorosłych opiekunów. 

8. Udział w Giełdzie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, ale rejestracja 
jest wymagana do rezerwacji miejsca. 

9. Organizator Giełdy nie jest stroną transakcji, nie bierze odpowiedzialności 
za towary oferowane do sprzedaży ani nie pobiera prowizji od 
sprzedanych towarów. 

10. Na teren Giełdy sprzedawca może wejść pół godziny przed rozpoczęciem 
imprezy, tj. od godziny 10.30. Organizator wskaże wolne miejsce, na 
którym uczestnik tworzy samodzielne stoisko. Stoiska są wybierane 
według kolejności przybycia.  

11. Po zakończeniu wydarzenia sprzedający zobowiązany jest pozostawić 
stoisko w stanie w jakim zostało im przekazane przed rozpoczęciem 
wydarzenia. Należy bezwzględnie zabrać ze sobą wszystkie niesprzedane 
przedmioty oraz uprzątnąć ewentualne śmieci znajdujące się na 
stanowisku. 

12. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

§3 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 
	

1. Przedmiotem wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie 
zabawki (w tym również gry, książki, sprzęt sportowy itp.) przeznaczone 
dla dzieci. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą 
być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników wydarzenia, 
pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe i używane. 

2. Zabrania się handlu artykułami niebezpiecznymi, przedmiotami 
niedopuszczonymi do sprzedaży lub wymagającymi koncesji.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy. 
Przedmioty powinny być w stanie umożliwiającym dalsze użytkowanie.  

4. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 



5. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu 
sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł. 
 

§4 KONTAKT Z ORGANIZATOREM IMPREZY 
 
W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości i uwag prosimy o kontakt 
mailowy lub poprzez wiadomość na FB: 

marketing@emka.pl 
https://www.facebook.com/EmkaKoszalin/ 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ZGODA NA UŻYCIE 
WIZERUNKU 

 
1. Osoby rejestrujące się jako Sprzedający na Giełdzie tym samym akceptują 

niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do 
przeprowadzenia Giełdy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 
sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach GALERII EMKA 
lub Organizatora oraz w notatkach prasowych w mediach papierowych i 
dostępnych on-line. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 
Organizator wydarzenia.  

 


