Regulamin wydarzenia BAZAR ŁOMINAKOWSKI
1. Organizatorem wydarzenia jest Galeria Łomianki
2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 21.05.2022 w godzinach 11:00 - 18:00 w Galerii Łomianki w
lokalu przy sklepie Empik
3. Warunkiem uczestnictwa w Bazar Łomianki jest akceptacja Regulaminu.
4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5. Zasady:
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•
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•

Akcja polega na wymianie ubrań i zabawek, książek, roślin . Aby wziąć udział w akcji należy
zgłosić się do Punktu Wymiany, zostawić przyniesione przedmioty i wymienić je w liczbie
równej liczbie zostawionych przedmiotów.
Uczestnik może wymienić tyle przedmiotów z danej kategorii ile przyniósł lub mniej.
Jeśli Uczestnik nie znajdzie nic do wymiany z kategorii przedmiotów, które przyniósł, za zgodą
Organizatora może dokonać wymiany na rzeczy znajdujące się w innej kategorii. Z innej
kategorii Uczestnik może zabrać maksymalnie 5 rzeczy lub mniej.
Uczestnik może także pozostawić Organizatorowi dowolną liczbę niepotrzebnych
przedmiotów, bez konieczności zabierania kolejnych.
Uczestnik może również przynieść karmę i akcesoria dla zwierząt do Punktu Wymiany. Każdy,
kto wesprze schronisko będzie mógł wziąć jedną dowolną rzecz z Punktu Wymiany. Po akcji
asortyment zostanie przekazany Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach.
Przyniesione przedmioty nie powinny być uszkodzone. Ubrania i zabawki muszą być w
dobrym stanie, nie powinny być brudne, poplamione, podarte, zmechacone. Daty wydania
książek nie powinny być starsze niż rok 2001. Pozostawione publikacje nie powinny być
podręcznikami, słownikami, kolorowankami dla dzieci. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za stan wizualny publikacji.
Przyniesione na akcję książki nie mogą zawierać treści sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za
obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, reklamy firm zewnętrznych.
Organizator nie odpowiada za pozostawione na regale treści, które mogą naruszać dobre
obyczaje.
O ostatecznym przyjęciu przedmiotów decydują zawsze pracownicy Punktu Wymiany.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przedmiotów bez podania przyczyny.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galerialomianki.pl oraz w
Punkcie Wymiany podczas trwania wydarzenia.
7. Zasady przeprowadzania wydarzenia Bazar Łomianki określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

