
Regulamin Giełdy staroci, NumizmatóW i osobliwości

1. Giełda staroci, NumiżmatóW i osobliwości, zwana W dalsze.i części Re8ulaminu "Gieldą",
odbywa się W każdą pierwszą niedzielę miesiąca W godżinach od 9,oo do 14.00. W
użasadnionych przypadkach może byĆ przeniesiona na kolejną niedzielę o czym organiżatol
informować będzie popżez ulotkiolaż informacje na stronie internetowej,

2. Wjazd do Rynku i rozstaWienie stoiska jest-dopuszczalne tylko i wyłącżnie w godz. od 6.00 do
9,00 W niedzielę,

3. or8ani2atorem Giełdyjest ŚWidnicki ośrodek Kultury.

4. Miejscem odbywania Giełdyjest Rynek W ŚWidnicy, dopuszcza się stoiska zlokalizowane na ul.

Łukowe]', ul. Budowlane.i, ul. Pułaskje8o, ul. Różane.i, ul. Grodzkiej, Zaulku Kupieckim, ul.

BohateróW Getta bez możliwości Wjazdu oraz parkowania samochodóW. Teren Gieldy
wyznacza mapa - załącżnik do niniejsżego Regulaminu,

5. stoiska i punkty handlowe powinny być indywidualnie WYposażone przez ich Właścicieli w
podręczny sprzęt 8aśnjczy.

6. Nae dopuszcza się handlu towarami Współczesnymi, m.in. odzieżą, obuwiem, chemią,
matelialami Wybuchowymi, bronią palną, artykułami spożywczymi itp.

7. organizato. od WystaWcóW ustawiających stoiska W lokalizacjach wymienionych W punkcie 4
pobiera żgodnie z Uchwałą Nr xtll/463/18 Rady Miejskie.i W Świdnicy 2 dnia 23 marca 2018 r.

następujące opłaty:

przy sprzedaży ze stoiska o powierzchnido 2 m? Wlącznie 6,00 żl

przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni pow, 2 m' do 4 m' Włącznie 8,(x) zł

pny sprzedaży ze stoiska o powierzchni pow, 4 m'do 6 m' Wtącznie 10 00 zł

prży sprzedaźy ze stoiska o powierzchni pow. 6 m'do 10 m'Włącznje 72,oo zł

przy spżedaży ze stoiska o powierzchni pow. 10 mŻ - za każdy następny 3,00 żł

przy sprzedaży z samochodu osobowego 30,00 zł

przy sprzedaŻy z 5amochodu osobowe8o z przyczepą iinne8o
samochodu niź osobowy

40,00 zł

za sprzedaż przy zajęciu placu pod stojsko Wraz 2e środkiem tlansportu 40,00 zł



8, Punkt pobierania opłat ża Wjazd do Rynku W tlakcie tlwania Giełdy znajduje się na ulicy
Kotlarskiej,

9. Pojazdy, którym zezwolono na Wjazd do Rynku i parkowanie, winny mieć umieszczony w
Widocznym miejscu tj. za przednią szybą Wykupiony aktualny bilet zezwalający na Wjazd

samochodem.

10. Nie będzie pobierana opłata za wjazd po.iazdu na teren Giełdy na czas rozładunku i
załadunku.

11. Parkowanie pojazdóW (5amochodóW} W RyRku bez z8ody or8anizatora oraz Wniesionej opłaty
jest zabronione i podle8a sankcjom z8odnie z zarządzeniem Nr 0050-237/15 Prezydenta
Miasta ŚWidnica ż dnia 13 lapca 2015 r,

12. Podcżas trwania Giełdy funkcjonować będą beżplatne parkin8i:

. na pl. Grunwald?kim (przed sądem okręgowym)

. na placu przy ul, spółdzielczej (na przeciwko Domu Handlowego "śWidniczanin")

13. Parkowanie przez WystawcóW i klientóW w miejscach niedozwolonych będzie powodować
powiadomienie przez or8anizatora odpoWiednićh służb.

14. Podczas trwania Giełdy j pojej zakończeniu Wystawcy zobowiązanisą do utrzymania czystoŚci
pod 8roźbą kary z art. 145 Kodeksu Wykroczeń,

15. Zabrania się handlującym podczas Giełdy:

. wystawiania towarów w miejscach utrudniających przejazd samochodom straży
pożarnej i karetki pogotowia oraz W bramach,

. ustawiania samochodóW na chodnikach i na ul. Łukowej, ul, Budowlanej, ul.

Pułaskie8o, ui. Różanej, ul. Grodzkiej, Zaułku Kupieckim, ul, BohateróW Getta,

. zajmowania powierzchni pod stoiska wjakikolwiek sposób przed godziną 6.00 w dnju

Giełdy,

. ustawiania stoisk w sposób blokujący komunikację z Rynku do ul, kotlarskiej i

Grodzkiej,

. blokowania stoiskami swobodnego dostępu do: Mużeum Dawne8o Kupiectwa,
lnformacji Turystycznej, do Teatru i Galerii Fotografii,

16. Miejsce do handlowania i ewentualnego parkowania samochodóW Wskazuje or8aniżator.

17. celem Wprowadzenia Większego ładu ibezpieczeństwa wprowadza się obowiążek rejestrac.ii

WystawcóW i moźliwość rezerwacji udziału W kolejnych gieldach. Rejestracja jest bezpłatna i
pole8a na jednorażowym przeslaniu (pocztą elektroniczną lub zwyklą) takich danych jak:

. imię inażWisko/nazwa lirmy,

. adres korespondencyjny (zwykĘ i mailowy),

. telefon kontaktowy,

. rodzai oferowanego towaru,



18,

. numer rejestracyjny 5amochodu,

. orientacyjna wielkość stoiska,

Rezerwacja jest kwartalna, odpłatna W Wysokości 30 zł na kwartał z 8óry do 15 dnia

ostatnie8o miesiąca kwartału na konto or8anizatora. or8anizator wskaże miejsce na stoisko
gwarantuje, Że do 8odziny 7,00 będzie Wolne. Rezerwacja nie .iest zwracana W Żadnym

przypadku, a niestawienie 5ię na 8iełdżie do godziny 7.00 upoważnia organizatora do

dowolne8o zadysponowania zarezerwowanym miejscem. W przypadku żmiany terminu

Giełdy lub jej odwołanie przez or8anizatora rezerwacja na dany miesiąc W kwartale

obowiązu.ie podcżas najbliższej GiełdY. D;konanie oplaty rezerwacyjnej nie Wpływa na

obowiążek Uiszczenia opłaty ż8odnie z punktem 7.

organizator ma prawo odmÓWić ustawjenia stoiska, jeśli WYstawiany asońyment nie

przystaje do tematu Giełdystaroci, NumizmatóW i osobliwości,

osoby, które dokonały rejestracji, a potem rezerwacji, będą wpuszczane na teren 8iełdy W
pierws2ej kolejności.

oplata rezerwacyjna jest zaliczana proporcjonalnie na kolejny kwartał W Wypadku

niemożności zapewnienia miejsca z powodu warunków atmosferycznych, prac budowlanych

itp. niezależnych od organi7atora ololiczności.

Pożostałe osoby tj. bez rejestracji lub reżerwacji będą Wpuszczane W miarę możliwości, tj,

Wolnego miejsca, w kolejności przybycia,

Kwestie sporne Wynikające z ucżestnictwa W Giełdzie rozstrzy8a wyłącznie or8anizator,

Na uczestnika Giełdy łamiącego zasady ninie.isze8o re8ulaminu mogą zostać nałożone karyi

regulaminowa, pole8ająca na zakazie uczestnictwa W tnech kolejnych Giełdach oraż mandaty

karne nakładane pżez upraWnione slużby,

Udział W Giełdzie jest rÓWno znaczny z akceptacją niniejszego Re8ulaminu.
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