
 

 

  

 

I GIEŁDA PŁYT WINYLOWYCH I CD W EŁKU 

 

1. Organizatorem, I GIEŁDY PŁYT WINYLOWYCH I CD W EŁKU, zwanej dalej 
Giełdą, jest Ełckie Centrum Kultury. 

2. Giełda odbędzie się 09.02.2020 r. w godz. od 12.00 do 16.00 w Ełckim Centrum 
Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, sala “Zebra”. 

3. Celem Giełdy jest sprzedaż i wymiana płyt winylowych i CD. 
4. Do uczestnictwa w Giełdzie zapraszamy osoby prywatne. Uczestnictwo w Giełdzie 

jest bezpłatne. Wystawcy przysługuje powierzchnia na stole 1m² + krzesło. 
5. Warunkiem otrzymania stoiska wystawienniczego  jest dostarczenie do Organizatora 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Giełdzie, do dnia 
05.02.2020 r. (obowiązuje data zgłoszenia). Wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszenia (skan) można przesłać na adres e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl lub 
dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Artystycznej - ul. Armii Krajowej 21, 
19-300 Ełk  lub sekretariatu Ełckiego Centrum Kultury - ul. Wojska Polskiego 47, 
19-300 Ełk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba 
przewidzianych miejsc, o uprawnieniu do uczestnictwa w Giełdzie decydować będzie 
kolejność zgłoszeń uczestnictwa w Giełdzie. 

7. Stanowiska w czasie trwania Giełdy są numerowane. Każdy z wystawców odpowiada 
za swoje stanowisko. 

8. Wystawca uprawniony jest do wstępu na teren Giełdy w dniu imprezy o 
godzinie.11.30. 

9. Wystawca zobowiązany jest do opuszczenia terenu Giełdy w dniu imprezy do godz. 
16.30. 

10. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie trwania 
Giełdy oraz pozostawienia w czystości użytkowanego przez siebie stoiska po 
zakończeniu Giełdy. 

11. W trakcie Giełdy Wystawca może dystrybuować wyłącznie płyty winylowe i płyty 
CD, kasety magnetofonowe, a także  inne materiały informacyjne oraz pomocnicze 
związane bezpośrednio z tematem wydarzenia. 

12. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz 
palenia. Zabrania się pozostawienia na stołach wystawienniczych i w ich 
bezpośredniej okolicy – jedzenia, napojów oraz innych przedmiotów nie związanych 
bezpośrednio z tematem wydarzenia. 

13. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zaleceń i zarządzeń 
Organizatora i/lub wyznaczonych przez niego osób oraz regulaminów obowiązujących 
na terenie Ełckiego Centrum Kultury. 

14. Wystawca odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody oraz zobowiązuje 
się do ich naprawienia w terminie wskazanym przez Organizatora. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

15. Organizator uprawniony jest do usunięcia Wystawcy z miejsca, gdzie odbywa się  
Giełda, gdy ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 

16. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa w związku 
z wystawianiem w trakcie trwania Giełdy towaru, w szczególności przepisów prawa 
podatkowego. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Giełdy bez podania przyczyn. 
18. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 

osobowych w celu organizacji Giełdy. Uczestnik uprawiony jest do dostępu do treści 
danych i ich poprawiania. 

19. Wystawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego 
wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Giełdy, w celach związanych z 
działalnością statutową Organizatora oraz promocją i działalnością marketingową, w 
szczególności jego rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora oraz 
portalach społecznościowych. 

20. Przystępując do uczestnictwa w Giełdzie, Wystawca wyraża zgodę na przestrzeganie 
niniejszego Regulaminu. 
 
 


