
 
Regulamin V Szkolnej Wyprzedaży Garażowej 

organizowanej przez Radę Rodziców przy SP68  
w dniu 26.10.2022 r. 

 
1. „Szkolna Wyprzedaż Garażowa”, dalej zwana „Wyprzedażą” organizowana jest przez Radę 

Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu. Celem wyprzedaży jest 
wymiana i sprzedaż przedmiotów przyniesionych przez uczestników. Rzeczy mogą być nowe i 
używane.  

2. Wyprzedaż organizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu.  

3. W wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni stanowiący społeczność szkolną, tj. 
uczniowie, rodzice (opiekunowie), nauczyciele, pracownicy szkoły.  

4. W Wyprzedaży nie biorą udziału firmy zajmujące się profesjonalną sprzedażą.  

5. Sprzedający/Wystawcy dokonują wcześniejszej rejestracji, celem rezerwacji stanowiska 
sprzedaży.  

6. Uczniowie-sprzedawcy biorą udział w Wyprzedaży pod opieką dorosłych lub samodzielnie, pod 
warunkiem dostarczenia organizatorowi, przed rozpoczęciem sprzedaży, oświadczenia 
rodziców (opiekunów) ze zgodą na udział w imprezie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do regulaminu.  

7. Sprzedaż odbywa się w godzinach 13.35 ÷ 16.30.  

8. Wystawcy mogą organizować swoje stoiska od godz. 13.20.  

9. Opłata za stanowisko wynosi 5,00 zł i należy jej dokonać:  

a) w dniu Wyprzedaży u przedstawiciela Rady Rodziców, lub  

b) do dnia 25.10.2022 r. na rachunek bankowy Rady Rodziców: 
98 1090 2529 0000 0001 4486 4725 

tytuł przelewu: wyprzedaż garażowa + imię i nazwisko sprzedającego + klasa.  
10. Dochód z wynajmu stanowisk zasili fundusz Rady Rodziców.  
11. Pieniądze zarobione w trakcie Wyprzedaży przedmiotów należą do Sprzedającego.  

12. Wstęp kupujących na Wyprzedaż jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.  

13. Każdy wystawca samodzielnie przygotowuje swoje stoisko, które po zakończeniu sprzedaży 
zobowiązany jest uprzątnąć oraz zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, które wystawiał a nie 
zostały sprzedane. Organizator w ramach stoiska zapewnia 1 ławkę.  

14. Istnieje możliwość, aby 1 stanowisko zajmowało dwóch wystawców.  

15. Ilość miejsc jest ograniczona. O przydziale stanowiska decyduje kolejność zgłoszeń.  

16. Podczas Wyprzedaży sprzedawać można dowolne przedmioty (np. książki, płyty, zabawki, 
odzież, rolki, gry planszowe i inne). Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi 
(np. petardy, broń), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, 
wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, umowy zawarte w trakcie 
imprezy oraz proponowane ceny.  

18. W trakcie Wyprzedaży Rada Rodziców prowadziła będzie sprzedaż ciast i słodyczy. Dochód ze 
sprzedaży zasili fundusz Rady Rodziców.  

19. Uczestnicy wyprzedaży zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
przepisów przeciwpożarowych, nie wolno zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych.  

20. Rezerwacji stoiska można dokonać do dnia 25.10.2022 r. wysyłając zgłoszenie na adres 
rr68.wroclaw@gmail.com lub w Librusie poprzez wiadomość do Przewodniczącego Rady 
Rodziców – Sławomir Ladaczek.  

21. Każdy wystawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. 
Udział w Wyprzedaży jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

V Szkolnej Wyprzedaży Garażowej 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………… z kl. …….…………  

w Szkolnej Wyprzedaży Garażowej organizowanej w dniu 26.10.2022 r.  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu. 

Jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosić pretensji, roszczeń 

finansowych do organizatora Wyprzedaży w kwestii przedmiotów 

sprzedawanych przez dziecko lub kwot za nie otrzymanych.  

 

 

 

       ……………………………………………………………….. 
      Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 

 


