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Regulamin Giełdy Rolno-Towarowej
„Giełda Wschód”

§1
1. Giełda Rolno-Towarowa „Giełda Wschód” organizowana jest na terenie P.P.H.U. Sawa-Expo w miejscowości
Skołoszów, ul. Przemyska 37, 37-550 Radymno.
2. Organizatorem oraz administratorem Giełdy Wschód jest P.P.H.U. Sawa-Expo Stanisław Sawa.
3. Giełda czynna jest w każdą sobotę oprócz niektórych świąt w dniach odpowiednich warunków pogodowych.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania giełdy bez podania powodu.
5. Administrator wydzierżawia miejsca pod stoiska handlowe.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie giełdy oraz parkingu i miejscach
otaczających giełdę w mieniu Sprzedających i Kupujących. .
7. Zabrania się opuszczenia terenu Giełdy Wschód przez podmioty handlujące przed uiszczeniem opłaty
targowej.
8. Organizator nie zwraca należności za rezerwacje jeśli giełda zostanie odwołana z przyczyn nie zależnych od
organizatora
§2
1. Administrator giełdy wydzierżawia miejsca pod stoiska handlowe, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
działania osób zajmujących te miejsca.
2. Odpowiedzialność za zgodność sprzedawanych artykułów z odpowiednimi przepisami, dopełnienie wymagań
wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności oraz za zgodność z wytycznymi
niniejszego regulaminu ponosi wyłącznie osoba prowadząca sprzedaż tych artykułów.
3. Handel może odbywać się ze stoiska, koszów, pojazdów samochodowych, przyczep itp.
4. Za zawarcie i wykonanie umowy na giełdzie odpowiadają strony czynności prawnej.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów wykonujących handel, objęte zakazami,
wynikającymi o odrębnych przepisów.
6. Zabrania się handlu na parkingu oraz poza miejscami do tego wyznaczonymi.
§3
1.
2.
3.
4.

Opłata za pojazdy przeznaczone do sprzedaży dokonywana jest przed wjazdem na teren giełdy.
Opłata za stoiska handlowe pobierana jest przez obsługę giełdy przed zajęciem stanowiska handlowego.
Opłata za reklamę, możliwość rozdawania ulotek jest dokonywana przed wjazdem na teren giełdy.
Giełda otwarta będzie w godzinach 6.00-14.00.
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§4
1.
2.
3.
4.

Opłaty wymienione w §3 pkt. 1.i 2. pobierane będą według Tabeli Opłat.
Opłata wymieniona w §3 pkt. 3. Będzie ustalana indywidulanie.
Parking dla kupujących jest bezpłatny.
Tabela Opłat umieszczona jest na stronie internetowej www.gieldawschod.pl oraz na tablicy przed wjazdem
na giełdę.
§5

1.
2.
3.
4.

Handel dozwolony jest tylko osobom posiadającym ważny bilet opłaty targowej.
Aktualny bilet opłaty należy umieścić w miejscu widocznym dla kontrolującego.
W przypadku kontroli należy okazać bilet.
Nie okazanie biletu lub brak możliwości jego odczytania przez kontrolującego, zobowiązuje Uczestnika do
natychmiastowego uiszczenia opłaty według Tabeli Opłat.
5. Podmiot handlujący nie może opuścić terenu Giełdy Wschód przed opłaceniem opłat targowych.
§6
1. Wykupienie certyfikatu rezerwującego dane miejsce handlowe upoważnia do zajęcia zarezerwowanego,
wskazanego miejsca handlowego tylko i wyłącznie przez posiadacza certyfikatu, który będzie okazany
obsłudze giełdy przy wjeździe oraz na żądanie.
2. Posiadanie certyfikatu rezerwującego nie zwalnia z opłaty według Tabeli Opłat.
3. Organizator giełdy nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z
powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych lub niedopełnienia warunków wynikających z
przepisów prawa.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu przez rezerwującego Organizator nie jest zobowiązany do
wystawienia duplikatu.
5. W przypadku nie zajęcia miejsca przez Handlowca posiadającego certyfikat do godz. 8.00 Organizator giełdy
może udostępnić to miejsce do handlu w danym dniu targowym innym osobom/podmiotom na zasadach
ogólnych.
6. Zabronione jest odsprzedawanie zarezerwowanych, opłaconych miejsc innym osobą pod karą utracenia
możliwości handlowania na giełdzie i utracenia wszystkich opłaconych rezerwacji.
7. Surowo zabronione jest podłączanie się do istniejących rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w terenie
ogrodzonym. Każde złamanie tego zakazu może wiązać się z odpowiedzialnością karną w przypadku np.
porażenia prądem.
8. Wystawcy używający własne agregaty prądotwórcze muszą zapewnić bezpieczne użytkowani tych że
urządzeń. Nie mogą być one zagrożeniem dla odwiedzających. Ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
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§7
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na terenie giełdy zabrania się sprzedaży:
broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków chemicznych uznanych jako niebezpieczne;
środków odurzających lub psychotropowych;
napojów alkoholowych;
substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych, zepsutych, szkodliwych dla zdrowia
ludzkiego;
papierów wartościowych;
kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej.
Zabrania się na terenie giełdy prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych
losowań lub przetargów.
Zabrania się handlu innymi artykułami, produktami i przedmiotami, których sprzedaż zabroniona jest na
podstawie odrębnych przepisów.
Zabrania się roznoszenia ulotek reklamowych bez uzgodnienia z obsługą giełdy.
Na terenie giełdy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
Zasady ruchu kołowego na terenie giełdy określa obsługa giełdy.
Na terenie Giełdy Wschód obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania, nagrywania i tworzenia
materiałów audiowizualnych. Zainteresowani muszą uzyskać zgodę na piśmie od Organizatora.
Na terenie Giełdy Wschód obowiązuje zakaz prowadzenia zbiórek pieniężnych.
§8

1. Podmioty prowadzące handel zobowiązane są do utrzymania na bieżąco porządku w miejscu swej
działalności i terenie otaczającym.
2. Wszelkiego rodzaju odpady, zbędne opakowania, kartony, folie, skrzynki itp. należy usuwać na własny koszt
wg. zasad przewidzianych prawem.
3. Podmioty nie stosujące się do §7 pkt. 1 i 2 zostaną obciążeni dodatkową opłatą za sprzątanie wg. Tabeli
Opłat.
4. Podmioty prowadzące handel zobowiązane są do zachowania w należytym stanie urządzeń giełdy, ponoszą
odpowiedzialność za ich stan techniczny w czasie ich użytkowania.
5. W wypadku nie dopełnienia obowiązków wynikających z ust.4 powyżej podmiot prowadzący handel traci
prawo do prowadzenia handlu na terenie giełdy, włącznie z certyfikatem, może zostać usunięty z terenu
giełdy.
6. Na zabezpieczenie roszczeń Organizatorowi przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych na teren
giełdy na wydzierżawione stoisko.
7. Obsługa giełdy ma prawo wydawania wiążących poleceń osobom prowadzącym handel na giełdzie,
dotyczących organizacji bądź porządku na giełdzie.
§9
1. Pozostałe zasady funkcjonowania giełdy rolno-towarowej „Giełdy Wschód” nieuregulowane niniejszym
regulaminem bądź innymi przepisami określa na bieżąco obsługa giełdy.
2. Nie zastosowanie się do poleceń obsługi „Giełdy Wschód” dotyczących organizacji bądź porządku na giełdzie
stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy, którzy naruszyli przepisy niniejszego regulaminy tracą prawo do prowadzenia handlu na terenie
giełdy rolno-towarowej „Giełdy Wschód”.
4. Powtarzające się łamanie zasad niniejszego regulaminu upoważnia obsługę giełdy do okresowego lub
trwałego usunięcia Uczestnika z terenu giełdy rolno-towarowej „Giełdy Wschód”.
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§10
1. Podmioty prowadzące handel zobowiązane są do zakończenia handlu do godziny 14.00.
2. Podmiot handlujący po likwidacji stoiska zabiera wszystkie śmieci ze sobą, pozostawiając teren w takim stanie
jak przed postawieniem stoiska.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do właściciela firmy Sawa-Expo.
4. Osoby przebywające na terenie giełdy oraz parkingu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu oraz poleceń pracowników Sawa-Expo a także oznakowanej ochrony.
5. Organizator może według uznania nie wpuścić na teren giełdy niektórych handlujących z powodu np.
nadmiernego zaśmiecania terenu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2020 roku do odwołania.

TABELA OPŁAT obowiązujących od dnia 17.06.2020 r. do odwołanie
L.p.

Cena PLN

1.

Opłata za stoisko handlowe 6mx6m

60,00

2.

Opłata za stoisko handlowe dla posiadaczy rezerwacji

30,00

3.

Metr bieżący poza stoiskiem handlowym

10,00

4.

Sprzedaż samochodu

10,00

5.

Sprzedaż przyczepy, motocykla

10,00

6.

Opłata za sprzedaż z wózków

20,00

7.

Rękodzieło, antyki, wyprzedaż garażowa, starocia w wyznaczonej przez 1,00
Organizatora strefie - jeden metr kwadratowy

8.

Opłata za sprzątanie stoiska handlowego w przypadku nieprzestrzegania 10,00
regulaminu

9.

Handlujący zbierają po sobie śmieci. Nie przestrzeganie tego przepisu
spowoduje nie wpuszczenie na teren giełdy.

