
 

REGULAMIN   „Darłowski Pchli Targ” 

 

Czas trwania i uczestnicy  

1. Darłowski Pchli Targ  odbywać się będzie jednorazowo w formie pikniku integracyjnego w dniu 19 

maja 2019, w niedzielę, w Darłowie, na Wyspie łososiowej przy ul. M.C. Skłodowskiej    w godzinach  

od 12:00 do 16:00. Pchli Targ odbędzie się w ramach obchodów DNI DARŁOWA. 

2. Dopuszczalna jest sprzedaż lub wymiana produktów używanych, wyrobów artystycznych, 

rękodzieła, wyrobów własnych i autorskich  przez osoby  fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną, w tym fundacje , stowarzyszenia.  

3. Dopuszcza się prezentację sztuki ulicznej podczas jarmarku: taniec, pantomima, malarstwo itp. 

            

 Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa 

1. Organizatorem   jest Stowarzyszenie Kultura Sztuka  region z siedzibą w Darłowie,  Kontakt: Tel. 
693 576 275,  Współorganizatorem jest: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 
2. Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą na Pchlim targu jest: zapoznanie się z regulaminem 

Pchlego targu i złożenie podpisanej i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wg wzoru. 

3. Opłata za stoisko (bez względu na jego wielkość) w kwocie:  10 zł  będzie pobierana przez 

organizatora przed rozpoczęciem i podczas trwania  jarmarku, cały dochód przeznaczony będzie na  

realizacje  celów statutowych Stowarzyszenia , w tym na pokrycie kosztów organizacji Darłowskiego 

Pchlego Targu.  W przypadku nie zarejestrowania sprzedaży możliwe jest odstąpienie od opłaty.  

4. Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest równoznaczne z prawem 

do zostania Uczestnikiem – Wystawcą w trakcie wydarzenia. 

5. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych 

bądź niepotrzebnych oraz wyrobów artystycznych , autorskich i rękodzieła. 

6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, 

substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne 

niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające 

identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie. 

7. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych 

organizatora .  

8. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice. 



9. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy znajduje się w 

załączniku nr 1 do Regulaminu. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w jarmarku bez 

podania przyczyny. 

11. Wnioski i oświadczenia przyjmowane będą na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Organizator 

poinformuje pisemnie, mailowo lub telefonicznie o przyjęciu zgłoszenia, bądź odrzuceniu zgłoszenia. 

12. Uczestnik Pchlego Targu może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia. 

13. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania śmieci w jego 

obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 

15. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z 

prawem do zajęcia powierzchni wykazanej we wniosku z pkt. 2. 

16. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest 

niezgodny z charakterem Pchlego targu lub przepisami prawa. 

17. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc 

lub stolik, krzesło, namiot, parasol. 

18. Na terenie imprezy odbywać się będzie sprzedaż  małej gastronomii oraz piwa w naczyniach 

jednorazowych. 

 

Ubezpieczenia 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i 

w trakcie trwania Pchlego Targu. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 

przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione  produkty, ewentualne reklamacje 

powinny być zgłaszane wyłącznie do sprzedawcy. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może 

zdecydować o wykluczeniu Uczestnika - Wystawcę z Pchlego Targu. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy „Darłowskiego 

Pchlego targu” na Wyspie Łososiowej 

a. Używane: książki, płyty, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby 

dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, 

rekwizyty wojskowe, przedmioty kolekcjonerskie, sprzęt AGD / RTV / OGRODNICZY 

b. rękodzieło (ceramika, malarstwo, fotografie, biżuteria, rzeźby i inne)  

c. wyroby własne: nowe autorskie kolekcje ubrań, biżuterii, artykułów dekoracyjnych itp. 

Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do 

handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. 

Na inne przedmioty, niewykazane w załączniku, wymagana jest zgoda organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Wypełniać czytelnie   

 __________________________________ 
imię i nazwisko  
 
___________________________________  
adres zamieszkania  
 
___________________________________ 
Telefon 
 
___________________________________ 
e-mail  

 

                 Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu „Darłowski Pchli Targ” 

 
 
 Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam chęć uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez 
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region pod nazwą „Darłowski Pchli Targ” w dniu 19.05.2019 
roku. 
Planowana powierzchnia, jaką zamierzam zająć to _____ m ².  
 
Rodzaj działalności:  

 sprzedaż      wymiana 
 
Oferta:  
 

 artykuły AGD RTV                       rękodzieło (jakie…………………………………..) 
 

 artykuły dekoracyjne                    książki, płyty, gry, filmy,  instrumenty 
 

 sprzęt ogrodniczy                         wyroby autorskie (jakie…………………………………..) 
 

 antyki                                            militaria 
                                      
  

 przedmioty kolekcjonerskie           pozostałe………………………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczam, że:  

 zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia „Darłowski Pchli Targ”;  

 zajmowane przeze mnie miejsce będzie estetycznym stoiskiem zorganizowanym we 
własnym zakresie, utrzymywanym w czystości oraz posprzątanym po zakończeniu 
wydarzenia,  

 jestem osobą pełnoletnią / niepełnoletnią* (podkreślić właściwe).  

 

                                                                                                       Czytelny popis……………………………. 

*) Wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej:  

Jako rodzic / opiekun prawny wyrażam zgodę na udział ____________________________ w 

wydarzeniu „Darłowski Pchli Targ” i oświadczam, że ponoszę w jego imieniu odpowiedzialność za 

przestrzeganie zasad jak w oświadczeniach powyżej.  

                                                                                                       Czytelny popis……………………………. 


