
Regulamin wydarzenia Pchli Targ dla Dzieci 
podczas Święta Dzielnicy Viva Oliva 11.06.2022 

 
 

 
1. Organizatorem wydarzenia Pchli Targ dla Dzieci jest Fundacja Wspólnota Gdańska, dalej występująca 

jako Organizator. 
2. Impreza odbędzie się przy ul. Opata J. Rybińskiego, naprzeciwko Oliwskiego Ratusza Kultury, przy 

ulicy wzdłuż ogrodzenia Parku Oliwskiego  dnia 11.06.2022 r. w godzinach 12.00-16.00. Ulica tego 
dnia będzie wyłączona z ruchu kołowego. 

3. Zabawa polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. 

4. Udział w Pchlim Targu jest bezpłatny. 
5. Organizator nie wymaga zgłoszeń ani zapisów, przystąpienie do wydarzenia jest równoznaczne  

z zapoznaniem się i pełną akceptacją niniejszego regulaminu.  
6. Udział w Pchlim Targu dla Dzieci jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia. 
7. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na 

potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.  
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej. 
9. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także 

książki, płyty z filmami itp. 
10. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki na baterie muszą mieć włożone 

nowe baterie. 
11. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, 

czołgów, pistoletów itp.). 
12. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów 

prawa. 
13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji porządkowych Organizatora. 
14. O kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator. 
15. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.  
16. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  
17. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych informujemy, iż:  

 administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk; NIP 584-262-25-18.  

 zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom do dalszego przetwarzania, 

 uczestnicy zajęć mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Pena treść informacji znajduje się na stronie organizatora www.wspolnotagdanska.pl  

 
 

Fundacja Wspólnota Gdańska 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk  

 
Partner wydarzenia: 

Stowarzyszenie Młoda Oliwa  

http://www.wspolnotagdanska.pl/

