
Regulamin wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ podczas Targowiska Miejskiego – Jarmark św. 
Dominika 2021 w Gdańsku 
 

1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ (dalej jako Targ) jest spółka 
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS:00000383662), dalej 
jako Organizator.  

2. Targ jest imprezą plenerową i odbędzie się w terminie od 24 lipca do 15 sierpnia 2021 
r., na ul. Grobla I w Gdańsku jako wydarzenie towarzyszące Targowisku Miejskiemu 
Jarmark Św. Dominka 2021. 

3. Udział w Targu jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich dzieci do lat 16, jednak mogą w 
nim uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, a nadto te które zapoznały się z niniejszym 
Regulaminem, umieszczonym na wejściach na teren Targu oraz na stronie 
internetowej www.jarmarkswdominika.pl. 

4. Udział w Targu nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, nie ma również możliwości 
wcześniejszej rezerwacji miejsc pod stanowisko targowe. Ilość miejsc pod stanowiska 
targowe jest ograniczona i o przyznaniu miejsca decyduje kolejność wejść na teren 
Targu. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby stanowisk targowych w 
związku z koniecznością spełniania norm bezpieczeństwa.  

5. Celem organizowania Targu jest stworzenie platformy do wymiany lub sprzedaży przez 
dzieci do lat 16 rzeczy używanych, zbędnych dla dotychczasowych właścicieli, 
przedmiotów kolekcjonerskich. Jest to również miejsce spotkań młodych hobbystów, 
twórców i odbiorców kultury. 

6. Udział w Targu polega na samodzielnym zorganizowaniu stanowiska targowego na 
przygotowanej przez Organizatora powierzchni i wymianie lub sprzedaży 
przyniesionych rzeczy. 

7. Do wymiany i sprzedaży można przynosić wyłącznie rzeczy w dobrym stanie, 
kompletne, takie jak:  
zabawki, książki dla dzieci, filmy dla dzieci, gry komputerowe przeznaczone dla dzieci. 
Przedmioty udostępnione do wymiany lub sprzedaży winny być własnością uczestnika 
Targu. Zabronione jest udostępniane do wymiany lub sprzedaży przedmiotów 
nabytych w wyniku czynu zabronionego.  

8. Każdy uczestnik niepełnoletni musi być pod opieką osoby dorosłej, która ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie Targu, a także za 
ewentualne rozliczenia podatkowe związane z dokonaną przez dziecko sprzedażą. 
Dziecko oraz opiekun, w dalszej części Regulaminu zwani są łącznie Uczestnikami.  

9. Uczestnicy Targu zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników Organizatora 
Targu, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa, ładu i porządku. Uczestnik, który 
naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, jest zobowiązany na wezwanie 
obsługi Targu, do opuszczenia strefy Targu. 

10. Uczestnicy Targu zobowiązani się do bezwzględnego przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2 tj.:  
a. z wyłączeniem przypadków wymienionych w przepisach powszechnie 

obowiązujących, Uczestnicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony 
osobistej poprzez zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbic lub innych 
środków o podobnym przeznaczeniu;  



b. wyposażenie stoiska (podczas użytkowania) w środki dezynfekujące, które 
zawierająco najmniej 60% alkoholu, przeznaczonych dla kupujących i 
sprzedających, 

c. stosowania bieżącej dezynfekcji rąk lub stosowanie rękawiczek oraz bieżącej 
dezynfekcji powierzchni użytkowanych przez Uczestników np. blaty,  

d. niepozostawiania stoiska bez nadzoru 
e. utrzymanie dystansu społecznego pomiędzy innymi Uczestnikami. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bieżącego monitorowania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-
Cov-2, a także odmowy uczestnictwa w Targu osobom, które nie przestrzegają tychże 
zasad, w tym możliwość usunięcia ich z terenu Targu.  

12. Po zakończeniu sprzedaży Uczestnicy zobowiązani są do posprzątania nieczystości i 
uprzątnięcia miejsca pod stanowisko targowe. 

13. Uczestnictwo w Targu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku Uczestnika na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych 
prowadzonych przez Organizatora. 

14. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów 
udostępnionych do wymiany bądź sprzedaży, w tym w szczególności: uszkodzenia, 
wartość przedmiotów, wysokość transakcji, sposób i miejsce nabycia, trwałość 
przedmiotu (-ów). 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 
czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie podyktowana względami 
bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na 
stronie internetowej www.jarmarkswdominika.pl 

17. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator. 


