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„Wyprzedaż Garażowa. Dworzec RzeczJasna”  

REGULAMIN 

1) Sprzedaż bądź wymiana rzeczy, przedmiotów używanych lub niepotrzebnych, przez 
osoby prywatne w trakcie  “Wyprzedaży Garażowej” odbędzie się  w dniu 19.09.2015 na 
terenie Dworca RzeczJasna w godzinach ustalonych przez Organizatora tj. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Możliwych RzeczJasna z siedzibą w Ostródzie, ul. Słowackiego 13. 

2)  Celem “Wyprzedaży Garażowej” jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany 
przez osoby prywatne pełnoletnie lub nieletnie za zgodą opiekunów rzeczy/przedmiotów 
używanych bądź niepotrzebnych. 

3) Ilość miejsc dla Wystawców jest ograniczona, obowiązują zapisy na listę Wystawców.  
O ostatecznej liczbie Wystawców decyduje Organizator.  Kontakt  w sprawie zapisów na mail 
a.ciuksza@simrzeczjasna.pl.   

4) Wystawcy otrzymają od Organizatora wyznaczone miejsce na terenie Dworca 
RzeczJasna oraz stolik i krzesło w zamian za symboliczną opłatę przeznaczaną na cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

5) Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas “Wyprzedaży 
Garażowej”: książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, 
wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich 
części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, 
meble. 

6) W przypadku wystawiania na Wyprzedaży przedmiotów wielkogabarytowych 
konieczne jest uzyskanie zgody Organizatora 

7) Sprzedaż / wymiana towarów  poza wyznaczonym terenem jest zabroniona. 

8) W  wyprzedaży nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność 
gospodarczą  w tym zakresie oraz osoby będące przedstawicielami firm prywatnych, 
sprzedające w trakcie “Wyprzedaży Garażowej” asortyment danej firmy. 

9) Ze sprzedaży na “Wyprzedaży Garażowej” wyklucza się towary nielegalne, 
niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkoholu, papierosów oraz towary 
niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. 

10) Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/ przedmioty powinny być estetyczne i czyste. 

11) Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować i oznaczyć miejsce 
ekspozycji sprzedawanych rzeczy. np.: przenośna szafka, wieszak, itp. 

12) Organizator ma prawo do usunięcia z “Wyprzedaży” stoiska, które jest niezgodne  
z regulaminem  lub charakterem “Wyprzedaży Garażowej”, w szczególności przedmioty 
nielegalne, niebezpieczne lub nienależycie przygotowane. 

13) Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,   
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i innymi zdarzeniami losowymi. 

14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty.  

15) Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od 
podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. 

16) Zobowiązania podatkowe , zgodnie z ustaw krajowym ustawodawstwem o nie 
powstają  gdy: 

a. poszczególne rzeczy zostaną sprzedane po upływie pół roku od końca miesiąca, w 
którym zostały nabyte 

b. rzeczy ruchome są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli wartość 
przedmiotu umowy sprzedaży (podstawy opodatkowania) nie przekracza 1000 zł. 

17) Po zakończeniu “Wyprzedaży” sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, 
gdzie znajdowało się jego stoisko. Odpady muszą być wyrzucone wyłącznie do 
przeznaczonych do tego pojemników. 

18) Dzieci mogą sprzedawać rzeczy tylko w towarzystwie dorosłych osób.  

19) Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie Organizator 

20) Oferowane ceny nie powinny być wygórowane.    

21) Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 

22) Regulamin Wyprzedaży z ważnych przyczyn może ulec zmianie. 

       ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 

 


