
Regulamin Milanowskiej Wyprzedaży Garażowej 

 

1. „Milanowska Wyprzedaż Garażowa”, dalej zwana "Wyprzedażą" jest imprezą organizowaną 

przez Radę Rodziców działającą w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 (dalej ZSG1) w Milanówku 

oraz Milanowski Klub Mam. Wyprzedaż jest objęta patronatem Miasta Milanówka. 

2. ZSG1 udostępnia miejsce (dolny korytarz z dostępem do toalet) lub teren (teren zielony przed 

placem zabaw z dostępem do toalet na hali sportowej). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne straty wynikające z użytkowania miejsca lub terenu przez Wyprzedaż. W dni 

wyprzedaży szkoła udostępnia parking przy ul. Szkolnej. 

3. W Wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni (osoby pełnoletnie lub dzieci i młodzież pod 

opieką osoby pełnoletniej) z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą, którzy 

dokonają wcześniejszej rejestracji. 

4. Podczas Wyprzedaży można sprzedawać dowolne przedmioty (książki, płyty, zabawki, odzież i 

inne). Zabrania się handlu przedmiotami, które nie są dopuszczalne do sprzedaży lub wymagają 

koncesji (np. broń, alkohol itp.). 

5. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 

6. Wyprzedaż odbywa się w godzinach od 10 do 13. 

7. Opłata za wystawienie stoiska jest dobrowolna. 

8. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny. 

9. Wystawcy mogą przygotowywać własne stanowiska od godz. 9:30. 

10. Każdy wystawca wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko. Organizator nie zapewnia stolików, 

wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania towarów. 

11. Podczas Wyprzedaży dzieci mogą przebywać na terenie placówki wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. Pozostawienie dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty. 

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra osobiste uczestników Wyprzedaży. 

14. Po zamknięciu swojego stoiska, trzeba zostawić porządek i zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, 

które nie zostały sprzedane. 

15. Stanowisko nie może być szersze niż 2 m (długość). 

16. Podczas Wyprzedaży nie wolno zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz ciągów 

komunikacyjnych. 

17. Uczestnicy Wyprzedażyzobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

18. Każdy wystawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. 


