
Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła 
 w Murowanej Goślinie – Regulamin

§ 1.

Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła w Murowanej Goślinie, zwany dalej „Targiem” jest imprezą
handlową dla 

1. osób prywatnych,   sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych lub niepotrzebnych.

2. wytwórców regionalnych, sprzedaż wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych.

Organizatorem Targu jest Gmina Murowana Goślina i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. 

§ 2.

Targ jest organizowany w dniu 22 kwietnia 2017 roku  Murowanej Goślinie  w godzinach 8:00 –
13:00,  na płycie Nowego Rynku, osiedle Zielone Wzgórza.

§ 3.

1. Osoba,  bądź  Firma  chcąca  wystawiać  swoje  produkty,  zobowiązana  jest  do  dostarczenia
wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej w siedzibie organizatora (ul.Poznańska 16).

2. Wypełniona Kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2017 r.

 - Osobiście do Czytelni Biblioteki - ul.Poznańska 16

e-mail:  jarmarki.murowanagoslina@gmail.com  (skan podpisanych dokumentów)

3. O możliwości  wystawienia  danego stoiska  decyduje  Organizator  Targu,  który zastrzega
sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Przykładowe przedmioty mogące być przedmiotem sprzedaży:
 Ksiązki,
 Płyty,
 Gry komputerowe,
 Antyki,
 Galanteria domowa,
 Wyroby dekoracyjne,
 Biżuteria,
 Aparaty fotograficzne i ich części,
 Instrumenty muzyczne i ich części,
 Rekwizyty wojskowe,
 Rękodzieło, biżuteria regionalna 
 Przedmioty kolekcjonerskie,
 Zabawki,
 Ubrania.

5.  Ze sprzedaży wyklucza się towary niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkoholu,
papierosów i przedmiotów niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie odrębnych
przepisów prawa.

6. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęcia.
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7. Na sprzedaż przedmiotów nie wymienionych wyżej wymagana jest zgoda organizatora.

§ 4.

1. Uczestnik  we  własnym  zakresie  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  sobie  miejsca
ekspozycji  sprzedawanych  produktów  –  np.  stolik,  koc,  deska  do  prasowania,  suszarka  na
bieliznę, wieszak na ubrania itp. 

2. Po zakończeniu działalności Uczestnik  zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego
obrębie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania
przyczyny.

4. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest
niezgodny z charakterem Pchlego Tagu.

5. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować
o wykluczeniu uczestnika.

§ 5.

8. Zgodnie  Zgodnie z uchwałą nr  XXIV/210/2016 z dnia 20 września 2016 r. Rady Miejskiej w
Murowanej Goślinie w sprawie opłaty targowej na rok 2017, poboru opłaty targowej w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso. Stawki opłaty targowej
wynoszą odpowiednio:

 15,00 zł dziennie - od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych,
 33,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów pozostałych

§ 6.

1. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, 
licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

2. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów wystawców przy stanowiskach handlowych, za 
wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.

§ 7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. eksponaty wystawione na stoisku
2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

jarmarku
3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, 

eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi 
przyczynami losowymi.

4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż kwota zwolniona od 

podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, 
jaką jest kupno i sprzedaż.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi.

§ 8.

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 
oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA 
WYSTAWCY.


