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Regulamin akcji „Wakacyjne wietrzenie szaf”. 

 

Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem  Akcji jest Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk z siedzibą w 

Słupsku przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2, 

2. Akcja odbywać się będzie na terenie Gminy Słupsk, Centrum Aktywności Lokalnej na 

osiedlu w Jezierzycach ul. Główna 12/2 . 

3. Akcja zaplanowana na dzień 13.07.2022r.godzina 17:00-20:00 

Cel akcji. 

1. Celem głównym akcji jest promowanie stylu życia w konwencji „zero waste” poprzez 

zachęcenie do bezgotówkowej wymiany odzieży, biżuterii, dodatków, akcesoriów, 

dekoracji oraz dawania tym rzeczom drugiego życia. 

2. Cele szczegółowe: 

 - zwiększenie poziomu aktywności społecznej oraz budowanie i/lub wzmacnianie 

więzi oraz relacji międzyludzkich,  

- promowanie działań charytatywnych i dobroczynności na rzecz obywateli Ukrainy,  

 

Zasady akcji.  

1. Akcja „Wakacyjne wietrzenie szaf” polega na bezgotówkowej wymianie odzieży, 

biżuterii, dodatków, akcesoriów, dekoracji. Dopuszczalna jest również sprzedaż 

jednak nie jest to główne założenie Akcji „Wakacyjne wietrzenie szaf”. 

2. Wystawienie swojego stoiska możliwe jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym: 535 560 290 lub poprzez email: esorbian@cus.slupsk.pl do dnia 

08.07.2022. do godziny 13:30.  

3. W akcji mogą także uczestniczyć osoby, które nie będą prezentować swoich rzeczy, a 

jedynie korzystać z możliwości zakupy u wystawców za symboliczne kwoty.  

4. Odzież, biżuteria, dodatki, akcesoria, dekoracje, które nie zostaną wymienione mogą 

być sprzedawana za kwotę nie wyższą niż 50 zł.  
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5. Rzeczy, które nie znajdą swoich właścicieli można przekazać za pośrednictwem 

organizatora do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupsk.  

6. Wystawcy, którzy zgłoszą swój udział w akcji zobowiązane są zgłosić się do 

organizatora w dniu 13.07.2022r. w godzinach o godzinie 16:50 celem odebrania 

identyfikatorów.  

7. Liczba miejsc dla wystawców jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Organizator nie pobiera opłat za możliwość wzięcia udziały w akcji.  

 

Postanowienia końcowe.  

1. W akcji „Wakacyjne wietrzenie szaf” nie mogą brać udziału firmy, które prowadzą 

działalność w tym zakresie ani też ich właściciele – sprzedając rzeczy należące do 

firmy.  

2. Ewentualną rezygnację z udziału z akcji należy zgłosić organizatorowi telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń 

porządkowych organizatorów również w zakresie stosowania przepisów wynikających 

z obostrzeń związanych z pandemią.  

4. Organizator zapewnia uczestnikom stolik i krzesło. O stojaki na ubrania czy wieszaki 

uczestnik musi zadbać sam. 

5. Rzeczy, które przeznaczone są na wymianę muszą być czyste, bez uszkodzeń, 

zadbane.  

6. Uczestnicy akcji sami, bez udziału organizatora, porozumiewają się w sprawie wymian 

lub sprzedaży odzieży. 

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestników 

akcji, które zostały zagubione, skradzione, zniszczone. 

8. Uczestnicy akcji zobowiązani są do dbania o otoczenie i pozostawienie po sobie 

porządku.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy.  

10.  Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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