
 Regulamin  wydarzenia: 

„TARGI STAROCI I ROZMAITOŚCI W GOWOROWIE” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie  

i  Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „UNIKAT” 

§ 1 

Targi staroci i rozmaitości w Goworowie zwany w dalszej części regulaminu Targiem jest 

przeznaczony dla wystawców, kolekcjonerów wytwórców rękodzieła oraz wszystkich 

zainteresowanych wystawą. Targ odbywać się będzie cyklicznie raz w miesiącu, w każdą drugą 

sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 13.00 od czerwca do września.  

§ 2 

Uprawnienia do wystawiania dóbr kultury materialnej w celu ich sprzedaży lub wymiany 

posiadają osoby, które wcześniej zapoznały się z regulaminem oraz skontaktowały się z 

organizatorem pod numerem tel. 297615246 oraz wysłały zgłoszenie na adres e-mail: 

goksirgoworowo@op.pl. W zgłoszeniu należy dokładnie określić rodzaj wystawianego towaru. 

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną. Ze względu na określoną ilość 

powierzchni handlowej samo nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem 

osoby lub firmy zgłaszającej się do uczestnictwa w Targach. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Każdy Wystawca zostanie 

poinformowany o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach 

drogą telefoniczną bądź mailową. Osoby nieletnie także mogą wystawić swoje stanowisko za 

zgodą prawnego opiekuna. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź 

opiekunowie prawni. Osobom zwanym w dalszej części regulaminu Wystawcami, zostanie 

przydzielone miejsce sprzedaży przez organizatora. Więcej informacji na stronie internetowej 

www.goksirgoworowo.pl oraz www.goworowo.pl lub w budynku GOKSiR przy ul. Szkolnej 

16A w Goworowie.  

§ 3 

Wstęp na Targ jest bezpłatny. Organizator nie pobiera opłaty targowej za stoiska Wystawców 

w wyznaczonych w niniejszym regulaminie godzinach. Wyznaczone stanowiska należy zająć 

od godziny 7.00 do godz. 8.00, jednocześnie zapewniając drożność ciągów komunikacyjnych 

dla pieszych i pojazdów. Wprowadza się bezwzględny zakaz handlu poza wyznaczonymi 

stanowiskami oraz na pasie ruchu drogowego. Organizator zapewnia w ograniczonym zakresie 

stoliki pod zadaszeniem (wymiary: długość  245 cm, szerokość 87cm) oraz wolne miejsce do 

ustawienia własnego stolika. Wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie, krzesełka. 

Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem 

przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu.  

§ 4 

Wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim Targu, 

precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu.  Z Targu wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, 

żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie 

przepisów prawa, w tym m.in.: alkohol i narkotyki, broń palna, materiały pirotechniczne lub 

wybuchowe, artykuły o treści i formie pornograficznej oraz książki, broszury i inne 

wydawnictwa przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej Polskiej lub prawem zabronione. 

 

http://www.goksirgoworowo.pl/


§ 5 

Zakaz wstępu na teren Targu dotyczy: osób wnoszących lub będących pod wpływem 

substancji zawierających alkohol, substancje psychotropowe lub odurzające, broń, wyroby 

pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,  

a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki oraz 

osób zachowujących się agresywnie. 

 

§ 6 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki i rzeczy, które 

w wyniku losowych zdarzeń zostały uszkodzone podczas trwania Targu. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia i legalność wystawianych eksponatów, ich 

jakość i autentyczność. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach 

podczas Targów i uprzątnięcia stanowiska po jej zakończeniu Przedmioty wystające poza 

obręb wyznaczonego stanowiska powinny być oznakowane oraz zabezpieczone w taki 

sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu osób kupujących. Wszelkie szkody powstałe z 

winy Wystawcy zobowiązany jest on naprawić, lub pokryć koszty tej naprawy. Osoby biorące 

udział w Targach wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych z 

Targów, zawierających ich wizerunek, do celów związanych z promocją Targów i 

działalnością Organizatora.  

§ 7 

Na terenie Targu bezwzględnie obowiązuje wszystkich przestrzeganie zaleceń Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących  udziału w targach. 

Sprzedających obliguje się do zachowania odpowiedniej odległości między stoiskami. Klienci 

stojąc w kolejce muszą zachować między sobą także bezpieczną odległość. Wszystkie osoby, 

uczestniczące w targach (Wystawcy i Odwiedzający) zobowiązani są do przestrzegania zasad i 

stosowania określonych środków w związku z pandemią COVID-19 

§ 8 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, naruszające porządek 

publiczny, będą usuwane z terenu Targu, co nie wyklucza ewentualnego skierowania sprawy 

na drogę postępowania prawnego.  

§ 9 

Skargi i wnioski należy zgłaszać organizatorowi Targu. Organizator posiada prawo zmian  

i ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje przy każdym 

wydarzeniu dotyczącym „Targi Staroci i Rozmaitości w Goworowie”. W razie odwołania 

Targów z przyczyn losowych lub z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Organizator nie 

zwraca wystawcom poniesionych kosztów. Udział w targach jest równoznaczny z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Data obowiązywania regulaminu od dnia 10.07.2021 r.  

 


