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Kiermaszu Książek i Rękodzieła 

23 października 2021 r. 
 
1. Organizatorem wydarzenia jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 
Sokołowie Młp. 
2. Kiermasz odbędzie się w sobotę 23 października w godz. 14.00 – 18.00 
3. Miejsce: hol główny MGOKSiR-u w Sokołowie Młp. 
4. Celem kiermaszu jest promocja czytelnictwa i rękodzieła poprzez wymianę i sprzedaż 
używanych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, publikacji używanych. Możliwa jest 
sprzedaż rękodzieła oraz produktów handmade (ręcznie robione np. makramy, biżuteria, 
obrazy, ceramika, art. dekoracyjne, zabawki) 
5. Wystawcą kiermaszu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież po ukończeniu 13 roku życia za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
6. Książki można wymieniać lub sprzedawać, lecz cena nie powinna przekraczać 50% ceny 
okładkowej. 
Zarówno osoby wymieniające się, jak i nabywający i sprzedający ustaleń dotyczących transakcji 
gotówkowych dokonują indywidualnie.  
7. Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież wystawianych materiałów. 
8. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru, który jest niezgodny z 
charakterem wydarzenia. 
9. Książki przeznaczone do sprzedaży lub wymiany nie mogą być zniszczone. 
10. Aby wziąć udział w kiermaszu jako wystawca należy przesłać zgłoszenie (załącznik nr 1 do 
regulaminu) na adres: biuro@mgoksir-sokolow.pl z adnotacją „ZGŁOSZENIE NA KIERMASZ” lub 
osobiście w sekretariacie MGOKSiR w godz. 7:00-15:00. 
 Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października br. 
11. Powierzchnię dla wystawcy – stoły, krzesła zapewnia organizator.  
12. O rezygnacji z udziału w kiermaszu należy poinformować organizatorów. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia określonej liczby zgłoszeń ze względu na 
ograniczenia przestrzenne – decyduje kolejność zgłoszeń.  
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe na książkach i 
rękodziełach należących do wystawcy. 
15. Uczestnicy kiermaszu zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrzymania 
porządku wokół swojego stoiska. 
16. W dniu kiermaszu, uczestnik powinien stawić się ok. 30 - 15 minut przed rozpoczęciem 
imprezy, w celu przygotowania swojego stoiska i nie powinien opuszczać kiermaszu przed jego 
zakończeniem (wyjątkiem są osoby, które wymieniły lub sprzedały wszystkie przedmioty). 
17. Udział w kiermaszu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
uczestników w trakcie robienia fotorelacji z Kiermaszu przez organizatorów. 
18. Uczestnictwo w Kiermaszu jest bezpłatne. 
19. Zgłoszenie uczestnictwa w kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. 
21. Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. jest administratorem 
podanych danych, które będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją 
Kiermaszu Książki i Rękodzieła. MGOKSiR informuje, że uczestnik konkursu ma prawo do 
wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz 
wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania kierując swe wnioski na adres Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski. 
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