
KARTA  ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
CHOJNOWSKI RETRO BAZAREK  przy pl. Zamkowym (obok Muzeum)

Wypełnia wystawca

1. Imię i nazwisko:

2. Adres:

3. Adres e-mail:

4. Tel. kontaktowy:

5. Przewidywane towary (proszę zaznaczyć x): 
książki         płyty         gry komputerowe i planszowe       zabawki       filmy       antyki        
ubrania        wyroby dekoracyjne       biżuteria         instrumenty muzyczne        
rękodzieło       przedmioty kolekcjonerskie       drobne RTV, AGD        meble 

INNE (proszę wymienić):

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę zaznaczyć  X:

 Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w zgłoszeniu adres e-mail korespondencji  dotyczącej 
CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU

 Zamierzam cyklicznie uczestniczyć w Chojnowskim RETRO BAZARKU jako wystawca, wystawiając podobne do 
zadeklarowanych towary

 Oświadczam, że oferowane przedmioty są moją własnością i nie zostały nabyte z naruszeniem prawa

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM  CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU

..…………………………………………………………………….                      .............................................................................
     Miejscowość, data                                                                       Podpis wystawcy    

Zgłoszenia  kierujemy do: 
Muzeum Regionalne w Chojnowie, pl. Zamkowy 3 (osobiście)

ewentualnie
Muzeum Regionalne muzeumr@wp.pl lub Margot Stel margot2305@wp.pl (mailowo)

mailto:muzeumr@wp.pl
mailto:margot2305@wp.pl


CHOJNOWSKI RETRO BAZAREK 2016 – REGULAMIN

I. CZAS I MIEJSCE
1.  CHOJNOWSKI RETRO BAZAREK  odbywać się będzie w ściśle określonych terminach (ostatnia niedziela miesiąca) tj.:
29.05, 26.06, 31.07, 28.08, 25.09, na terenie przy Muzeum Regionalnym w Chojnowie Plac Zamkowy 3, w godzinach
9:00 - 13:00. 
2.  Celem organizowania  CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU jest stworzenie platformy do wymiany lub sprzedaży przez
osoby prywatne rzeczy używanych, zbędnych dla dotychczasowych właścicieli, przedmiotów kolekcjonerskich. Jest to
również miejsce spotkań hobbystów, twórców i odbiorców kultury.

II. STOISKA, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizatorami CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU  jest Gildia Artystów Chojnowa i Muzeum Regionalne w Chojnowie.

2. Osoby które chcą wystawić przedmioty do sprzedaży podczas CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU powinny zgłosić swój
udział w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia wystawcy” pod adresem: Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy 3, 59-225
Chojnów lub mailowo na adresy:  muzeumr@wp.pl lub  margot2305@wp.pl Istnieje również możliwość dostarczenia
wypełnionej karty zgłoszeniowej do organizatora w dniu targu lub wypełnienia jej na miejscu.
3. Teren wystawiającym udostępniany jest nieodpłatnie.
4. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje przedstawiciel organizatorów CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU. Jego decyzja jest
ostateczna i należy się do niej dostosować.
5. Na Chojnowskim RETRO BAZARKU nie ma możliwości stałej rezerwacji miejsca. 
6. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc lub stolik, krzesło, przy
czym dopuszcza się rozkładanie towaru na ziemi lub składanych stołach. 
7. Obowiązuje zakaz wstępu na teren CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU dla osób wnoszących środki odurzające, napoje
alkoholowe, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, broń i inne niebezpieczne przedmioty
lub narzędzia z wyłączeniem zbiorów kolekcjonerskich.
8. Organizator może zażądać od wystawcy wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z
charakterem CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU.
9. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.
10. Za przebywające na terenie  CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU osoby małoletnie, odpowiedzialność ponoszą rodzice
bądź ich opiekunowie.
11. Po zakończeniu sprzedaży wystawca zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady należy zabrać
ze sobą.
12. Zespoły muzyczne lub indywidualni muzycy, które chcą wziąć udział w  Chojnowskim RETRO BAZARKU na zasadzie
„grania do kapelusza”, obowiązani są ustalić swój udział z organizatorem; obowiązuje nakaz grania autorskich utworów
nie zgłoszonych do ZAiKS.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona; obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.
2.  W  przypadku  nie  stosowania  się  uczestnika  do  postanowień  regulaminu,  organizator  może  zdecydować
o wykluczeniu go z CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU.
3. Wykonywanie postanowień regulaminu w/w Regulaminu powierza się Organizatorowi.
4. Podczas  CHOJNOWSKIEGO  RETRO  BAZARKU dopuszcza  się  handel/wymianę  towarów  takich  jak:  książki,  płyty,  gry
komputerowe  i  planszowe,  zabawki,  filmy,  antyki,  ubrania,  wyroby  dekoracyjne,  biżuteria,  instrumenty  muzyczne,
rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, drobne RTV AGD, niewielkie meble, sprzęt wędkarski itp.
5. Podczas  CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU  wyklucza  się następujące  rodzaje  towarów:  nielegalnego  pochodzenia,
niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i  ekspozycji  na podstawie przepisów
prawa (np. „pirackie” gry i  filmy, materiały o treści erotycznej), alkohol i wyroby tytoniowe, zwierzęta, żywność,
dmuchane place zabaw, karuzele, trampoliny.
6.  Z udziału w CHOJNOWSKIM RETRO BAZARKU wykluczone są stoiska trudniące się handlem obwoźnym nowymi towarami
takimi jak: zabawki, ubrania, chemia gospodarcza, słodycze itp.
7. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące regulaminu oraz funkcjonowania CHOJNOWSKIEGO RETRO BAZARKU  należy kierować
do przedstawiciela  organizatorów z  ramienia  Gildii  Artystów Chojnowa,  będącego również  osobą upoważnioną do
udzielania  informacji  w  zakresie  organizacji  i  funkcjonowania  CHOJNOWSKIEGO  RETRO  BAZARKU:  Margot  Stel:  e-mail
margot2305@wp.pl, telefon 883 963 915.
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