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Regulamin wydarzenia kulturalnego  

„Książkowy Pchli Targ – «Z Książką na TY»” 

 

I.  

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem wydarzenia kulturalnego pn. „Książkowy Pchli Targ – «Z Książką na Ty»” (zwanym dalej 

„Organizatorem”) jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy  

ul. św. Wincentego 85, kod pocztowy 03-291 Warszawa, NIP 5241067304.  

Dane kontaktowe: tel. +48228142407, e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl. 

 

2. Wykonawcą wydarzenia kulturalnego pn. „Książkowy Pchli Targ – «Z Książką na TY»” (zwanym dalej 

„Wykonawcą”) jest Barbara Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BAWEO 

z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 65, kod pocztowy 03-044 Warszawa, NIP 1132640346.  

Dane kontaktowe tel. +48538471313, e-mail: imprezybaweo@gmail.com. 

 

II  

CEL I FINANSOWANIE WYDARZENIA 

 

1. Wydarzenie kulturalne pn. „Książkowy Pchli Targ – «Z Książką na TY»” (zwane dalej „Wydarzeniem”) 

realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022.  

2. Celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa wśród mieszkańców, utrwalanie więzi sąsiedzkich 

poprzez zachęcenie do wymiany, kupna, sprzedaży książek, podręczników szkolnych i pomocy 

naukowych. 

3. Wydarzenie polega na zorganizowaniu lokalnej wymiany lub sprzedaży książek dla wszystkich 

czytelników – dzieci, młodzieży, dorosłych. 

III  

TERMIN, MIEJSCE 

 

Wydarzenie odbywać się będzie w ściśle określonych terminach, tj.: 

1) I edycja wydarzenia – 18.06.2022 w godzinach 10:00-14:00, 

2) II edycja wydarzenia – 10.09.2022 w godzinach 10:00-14:00. 

Obie edycje odbędą się w Parku Bródnowskim w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

 

IV  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Wystawcy, tj. Uczestnicy Wydarzenia, którzy chcą mieć możliwość oferowania do wymiany lub 

sprzedaży przedmiotów, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Udział  

w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. Udział w wydarzeniu 

jest bezpłatny. 

http://m.st/
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2. W wydarzeniu jako Wystawcy nie mogą brać udziału podmioty, w tym osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, które w ramach prowadzonej działalności dokonują sprzedaży, wymiany rzeczy 

używanych oraz książek i pomocy naukowych.  

3. Celem Wydarzenia jest umożliwienie wymiany lub sprzedaży przez osoby prywatne rzeczy używanych 

bądź niepotrzebnych. 

4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

5. Nad bezpieczeństwem Wydarzenia czuwa profesjonalny podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony 

mienia i osób (dalej jako „Ochrona”). Ochrona ma prawo do wyłączenia 

ze sprzedaży/wymiany artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Wydarzenia. 

6. Podczas wydarzenia: 

1) mogą być wystawione przedmioty wg następującego katalogu: książki, podręczniki, pomoce 

naukowe, gry planszowe, komputerowe, płyty CD.  

2) zabronione jest wystawianie przedmiotów niewymienionych w katalogu w punkcie 1, w tym  

w szczególności odzieży, obuwia, artykułów spożywczych, elektroniki i szkła, przedmiotów 

niebezpiecznych (np. petard), niedopuszczonych do sprzedaży, wymagających koncesji (np. alkohol, 

wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem. Obowiązuje również zakaz 

sprzedaży zwierząt i roślin. 

7. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych 

Organizatora, Wykonawcy i Ochrony. 

8. Organizator podczas Wydarzenia będzie wykonywał dokumentację w postaci zdjęć oraz filmów. 

Materiały te zostaną udostępnione w kanałach komunikacji Organizatora, Urzędu Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także na Facebooku na stronie wydarzenia: 

https://fb.me/e/eotrZ0lr1 

 

V  

ORGANIZACJA STANOWISK 

 

1. Wydarzenie odbywa się w parku, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na uszanowanie zieleni. 

Zabronione jest wjeżdżanie samochodem na trawę. 

2. Wjazd i wyjazd samochodu odbywa się jedynie po wyznaczonym trotuarze zgodnie z instrukcją 

Ochrony i z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz niskiej prędkości. 

3. Samochody mogą podjeżdżać w miejsce wyładunku w godzinach 8:00-9:00 .  

4. Po godzinie 9:00 nie ma możliwości wjazdu samochodem na teren objęty Wydarzeniem. 

5. Wystawcy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę. 

6. W dniu realizacji Wykonawca zapewni obsługę techniczną wskazującą miejsce rozłożenia stanowisk. 

Obsługa techniczna będzie miała odblaskowe kamizelki. 

7. Budowa stoiska Wystawcy możliwa jest w godzinach 8:00-9.30. 

8. Wystawcy we własnym zakresie przygotowują i chronią przed warunkami pogodowymi miejsce 

ekspozycji sprzedawanych i oferowanych do wymiany rzeczy. 

9. Samochody nie mogą być parkowane przy stanowiskach. Po wyładowaniu należy niezwłocznie 

przejechać samochodem na wyznaczone miejsca parkingowe poza teren objęty Wydarzeniem. 

https://fb.me/e/eotrZ0lr1


 

3 
 

10. Zabranie materiałów/rzeczy samochodem z terenu objętego Wydarzeniem jest możliwe dopiero po 

zakończeniu Wydarzenia, tj. po godz. 14:00. Ruchem samochodów kieruje Ochrona.  

11. Kierując pojazdem po terenie parku, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

spacerowiczów oraz bliską obecność placów zabaw dla dzieci oraz młodzieży. 

12. Do godziny 15.00 należy wyjechać samochodem z terenu parku. 

13. Po zakończeniu Wydarzenia Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i 

posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do 

tego pojemników. Rzeczy pozostawione po godzinie 15.00 zostaną potraktowane jako odpady i 

usunięte z terenu. 

VI  

DANE OSOBOWE 

 

1. Informujemy, że podczas spotkania pt. „Książkowy Pchli Targ – «Z Książką na TY»” będą wykonywane, 

a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony 

wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w spotkaniu, Wystawcy, 

uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na 

zdjęciach lub filmach wykonanych podczas spotkania, a także ewentualnie innych danych osobowych. 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa 

danych. 

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. 

3. Państwa wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub 

wspieranych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Dane te w postaci 

wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej Biblioteki w mediach społecznościowych 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Związane z udziałem w Wydarzeniu udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do 

państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie 

legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie 

przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te 

mają dotyczyć. 

 

5. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się  

z Administratorem. Administrator umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: 

info@multibiblioteka.waw.pl lub drogą pocztową na adres: ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. 

Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@multibiblioteka.waw.pl. 

 

mailto:info@multibiblioteka.waw.pl
mailto:iod@multibiblioteka.waw.pl
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VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, ochrona może zdecydować o 

wykluczeniu Uczestnika z Wydarzenia. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed 

Wydarzeniem, po nim i w trakcie jego trwania. 

3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody 

i innymi przyczynami losowymi. 

4. W przypadku zauważenia zagrożenia, osoby obecne na terenie Wydarzenia powinny: 

– natychmiast powiadomić Ochronę, 

– unikać paniki, 

– stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów, 

– nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

5. Osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają Wydarzenie, stwarzają zagrożenie dla innych osób 

lub pomimo zakazu jako Uczestnicy wniosły zabronione środki i przedmioty, zostaną usunięte z terenu 

objętego Wydarzeniem. 

 


