
REGULAMIN
1.Organizatorem Bazaru na Starówce jest Rada Osiedla Nr 1 „Starówka” zwana dalej Organizatorem ,

   we wspó³pracy z Targowiskami Miejskimi w Tarnowie.

2.Bazar organizowany jest na placu targowym Burek znajduj¹cym siê na placu gen. Józefa Bema w Tarnowie.

3.Bazar s³u¿y sprzeda¿y i wymianie oraz promocji w  szczególnoœci produktów regionalnych, wyrobów 

   rzemieœlniczych, drobnej wytwórczoœci, zabytków,  staroci, bibelotów i powinien byæ platform¹ zbywania 

   niepotrzebnych a przydatnych innym rzeczy w celu ochrony œrodowiska oraz zrównowa¿onego rozwoju.

4.Sprzedaj¹cym na Bazarze mo¿e byæ tylko osoba pe³noletnia.

5.Ka¿dy sprzedaj¹cy powinien zapoznaæ siê z regulaminem targowisk miejskich który udostêpniony jest 

   w kilku miejscach na placu targowym.

6.Sprzedaj¹cy mo¿e uczestniczyæ w Bazarze po wczeœniejszym  wype³nieniu i podpisaniu karty zg³oszenia 

    któr¹ dostarcza Organizator.

7.W karcie zg³oszenia sprzedaj¹cy podaje nastêpuj¹ce dane osobowe: imiê i nazwisko, numer telefonu 

    kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

8.W karcie zg³oszenia sprzedaj¹cy podpisuje oœwiadczenie ¿e  zapozna³ siê z regulaminem targowisk miejskich, 

    regulaminem Bazaru oraz oœwiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

9.Karty zg³oszenia przechowywane s¹ przez Organizatora w jego siedzibie.

10.Organizator Bazaru zapewnia:

- nieodp³atne numerowane stoisko na placu targowym dla sprzedaj¹cych

- informacjê o terminie Bazaru

- kampaniê promocyjn¹ przedsiêwziêcia /facebook, plakaty, media/ 

- obs³ugê Bazaru w punkcie informacyjnym 

11.W celu zapewnienia ró¿norodnoœci sprzedawanych towarów Organizator decyduje i przyznaje numerowane 

     stoisko na Bazarze.

12.Z g³oszenia na Bazar nale¿y przekazaæ Organizatorowi na adres poczty elektronicznej 

     radaosiedla1@umt.tarnow.pl, po przez komunikator facebook lub osobiœcie do punktu informacyjnego 

     Organizatora.

13.Sprzedaj¹cy w przypadku rezygnacji z udzia³u w Bazarze, powinien poinformowaæ o tym fakcie Organizatora 

     co najmniej na 5 dni przed dat¹ zaplanowanego Bazaru.

14.Sprzedaj¹cy w obrêbie swojego stoiska utrzymuje ³ad i porz¹dek oraz  dba o bezpieczeñstwo swoje oraz osób 

     kupuj¹cych.

15.Na placu targowym nie mo¿na sprzedawaæ produktów objêtych koncesj¹ ( papierosy, alkohol, leki itp.)

16.Za oferowany towar pe³n¹ odpowiedzialnoœæ materialn¹ ponosi sprzedaj¹cy.

17.Uczestnicy Bazaru zachowuj¹ zasady bezpieczeñstwa i higieny na terenie placu targowego.

18.Zabrania siê korzystania z u¿ywek ( alkohol, papierosy, œrodki odurzaj¹ce) na terenie placu targowego oraz 

    w jego s¹siedztwie podczas trwania Bazaru.

19.Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ prezentacji wizerunku uczestników Bazaru dla celów promocyjnych 

    ( media, media spo³ecznoœciowe)

20.Za nie stosowanie siê do regulaminu Bazaru oraz regulaminu targowisk miejskich Organizator ma prawo 

     usun¹æ sprzedaj¹cego z terenu targowiska.

Rada Osiedla Starówka
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