II Giełda Kolekcjonerów
Termin: 21 października 2017 r.
Miejsce: Galeria Bursztynowa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 28, 07-410 Ostrołęka
Organizator: Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „Unikat”, tel.: 881412412, mail:
okk.unikat@interia.pl
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW II Giełdy Kolekcjonerów
§1
1. II Giełda Kolekcjonerów jest imprezą wystawienniczo-handlową dla kolekcjonerów
i handlarzy antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi, zwanych dalej Wystawcami.
2. Organizatorem II Giełdy Kolekcjonerów jest Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów Unikat (przy
współpracy z Galerią Bursztynową), zwany dalej Organizatorem.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców II Giełdy
Kolekcjonerów.
§2
1. II Giełda Kolekcjonerów odbędzie się na terenie Galerii Bursztynowej w Ostrołęce, w dniu
21 października 2017 r., w godz. 10.00-16.00.
2. Wystawcy zobowiązani są do wcześniejszego przybycia, by zdążyć zorganizować swoje
stoisko do godz. 10.00. Zobowiązani są także do uczestnictwa w Giełdzie do chwili jej
zamknięcia, czyli do godz. 16.00.
§3
1. Regulamin II Giełdy Kolekcjonerów dostępny jest na stronach: http://klub-unikat.cba.pl/
i http://galeriabursztynowa.com.pl/. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie: http://klubunikat.cba.pl/
2. Podmiot, chcący wystawić swoje produkty podczas II Giełdy Kolekcjonerów, zobowiązany
jest do przesłania skanu karty zgłoszenia (wypełnionej i odręcznie podpisanej) pocztą
elektroniczną na adres: okk.unikat@interia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 października 2017 r. W zgłoszeniu należy dokładnie określić rodzaj wystawianego towaru.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną.
3. Ze względu na ograniczoną ilość powierzchni handlowej samo nadesłanie karty zgłoszenia
nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby lub firmy zgłaszającej się do uczestnictwa
w II Giełdzie Kolekcjonerów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
zgłoszenia bez podania przyczyny. Każdy Wystawca zostanie poinformowany
o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do uczestnictwa w II Giełdzie Kolekcjonerów.
4. Przydział powierzchni przez Organizatora pod stoisko jest ostateczny i nie podlega
zmianie.
5. Giełda odbywa się w pomieszczeniu, pod dachem (pasaż galerii handlowej). Wystawcy
w czasie trwania II Giełdy Kolekcjonerów mają dostęp do punktu czerpania bieżącej wody
i toalety publicznej.
6. Wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia stoiska (stoły, ławy itp.) Wystawcy
zapewniają sobie we własnym zakresie.
7. Podczas II Giełdy Kolekcjonerów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem
zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu.

8. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas Giełdy
i uprzątnięcia stanowiska po jej zakończeniu.
9. Wszelkie szkody powstałe z winy Wystawcy zobowiązany jest on naprawić, lub pokryć
koszty tej naprawy.
10. Organizator zapewni podczas trwania Giełdy nadzór służb porządkowych, jednak służby
te nie mają za zadania ochrony towarów wystawców.
11. Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia i legalność
wystawianych eksponatów, ich jakość i autentyczność.
§4
1. Podczas II Giełdy Kolekcjonerów zabrania się sprzedaży:
a) współczesnych towarów przemysłowych i spożywczych oraz artykułów powszechnego
użytku, z wyjątkiem przedmiotów kolekcjonerskich,
b) ubrań, zabawek, obuwia,
c) wyrobów rękodzielniczych, biżuterii,
d) alkoholu i narkotyków,
e) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
f) przedmiotów z tzw. wystawek, nie będących przedmiotami kolekcjonerskimi,
g) obrazów, książek, pism, pocztówek i innych przedmiotów o treści lub formie
pornograficznej,
h) książek i innych wydawnictw skierowanych przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej Polski
lub prawem zabronionych,
i) innych towarów lub przedmiotów uważnych za nielegalne, niebezpieczne, niedopuszczone
do sprzedaży, itp.
§5
1. Osoby obecne na terenie Giełdy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych
organizatora i służb porządkowych.
2. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, naruszające porządek
publiczny będą usuwane z terenu Giełdy.
3. Skargi i wnioski należy zgłaszać organizatorom Giełdy.
4. Organizatorzy posiadają prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich
przed zniszczeniem i utratą.
6. W razie odwołania Giełdy z przyczyn losowych lub z przyczyn niezależnych od
Organizatorów Organizator nie zwraca wystawcom poniesionych kosztów.

