
FANTASTYCZNY KIERMASZ KSIĄŻEK I KOMIKSÓW  

1.02.2020 r. /sobota/ 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Kiermasz odbędzie się w sobotę, 1 lutego 2020 r., w godz. 12:00 – 15.00 

2. Miejsce:  Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, Al. Piastów 7, hol, II 

piętro 

3. Celem Kiermaszu jest wymiana i sprzedaż używanych książek i komiksów dla czytelników w 

każdym wieku. 

4. Książki można wymieniać lub sprzedawać, lecz cena nie powinna przekraczać 50% ich 

wartości/ceny okładkowej. 

5. Książki przeznaczone do sprzedaży lub wymiany nie mogą  być zniszczone. 

6. Ze względu na miejsce w jakim odbywa się kiermasz (placówka oświatowa) nie dopuszcza się 

sprzedaży książek i komiksów z oznaczeniem 18+ (szczególnie gatunek sci-fi). 

7. Aby wziąć udział w kiermaszu i mieć zapewnione miejsce na swoje książki, należy przesłać 

zgłoszenie na adres: kiermasz@SzczecinCzyta.pl w temacie prosimy wpisać: FANTASTYCZNY 

KIERMASZ.  

8. Zgłoszenia przyjmujemy od wtorku, 14 stycznia b.r., od godz. 20.00 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu  

w przypadku większej ilości zgłoszeń, niż przewidywana ilość miejsc. 

10. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 imię i nazwisko 

 ilość książek (w przybliżeniu) 

 adnotację „zapoznałem się z regulaminem”. 

11. Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem stoiska na Kiermaszu. 

a) zgłaszający, otrzymają e -mail zwrotny od organizatorów, potwierdzający przyjęcie 

zgłoszenia. Może to nastąpić w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia. 

b) o rezygnacji z udziału w kiermaszu należy poinformować organizatorów, wysyłając e-mail na 

adres: kiermasz@szczecinczyta.pl 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe na książkach 

należących do wystawcy. 

13. Uczestnicy kiermaszu zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrzymania 



porządku wokół swojego stoiska. 

14. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, każdy uczestnik otrzyma drogą e-mailową informację 

 o numerze stoiska, które zostało mu przydzielone. 

15. W dniu kiermaszu, uczestnik powinien zgłosić się ok. 15 minut przed rozpoczęciem imprezy,  

w celu przygotowania swojego stoiska i nie powinien opuszczać kiermaszu przed jego 

zakończeniem (wyjątkiem są osoby, które wymieniły lub sprzedały wszystkie swoje tytuły). 

16. Udział w kiermaszu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  wizerunku 

uczestników w trakcie robienia fotorelacji z kiermaszu przez organizatorów. 

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

18. Dane osobowe podane w zgłoszeniu służą Organizatorom wyłącznie do celów związanych  

z przygotowaniem Kiermaszu. 

19. UDZIAŁ W KIERMASZU JEST BEZPŁATNY 

 

ORGANIZATORZY: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie oraz portal 

SzczecinCzyta.pl 


