
Regulamin „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej” organizowanej w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno–Wychowawczym w Krasnymstawie przez Radę Rodziców przy wsparciu Samorządu 

Uczniowskiego oraz Dyrekcji i Grona Pedagogicznego. 

 

1. Termin i miejsce „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej”: środa 27.11.2019, w godz. 10.00-14.00  na 

terenie SOSW w Krasnymstawie przy ul. PCK 2 (teren – sala gimnastyczna). 

2. Organizatorem Wyprzedaży jest Rada Rodziców przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego  

oraz Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w SOSW w Krasnymstawie, ul. PCK 2 

3. Celem Wyprzedaży jest integracja uczniów SOSW w Krasnymstawie z uczniami szkół 

masowych, kulturalne i życzliwe spędzenie czasu, jak również nauka dla młodzieży o wartości 

posiadanych rzeczy, ale także zebranie środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu oraz 

rozbudowy placu zabaw znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno– 

Wychowawczego w Krasnymstawie. 

4. Przyniesione przez sprzedających rzeczy można odsprzedać, oddać lub wymienić. 

5. W „Szkolnej Wyprzedaży Garażowej” mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem osób  

i firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą. Uczniowie powinni mieć zgody rodziców na 

udział w imprezie – do przekazania przedstawicielom RR w dniu wydarzenia ( sekretariat szkoły). 

6. Wstęp kupujących na Wyprzedaż jest bezpłatny. 

7. Koszt rozstawienia stanowiska dla sprzedającego jest bezpłatny. 

8. Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele wymienione w pkt. 3. 

9. Podczas Wyprzedaży prowadzona będzie „Kawiarenka”, gdzie zakupić będzie można napoje  

i ciasta (głównie z domowych wypieków). 

10. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące 

własnością Uczestników Wyprzedaży, pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe 

(nieudane zakupy/prezenty) i używane. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są 

w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł. 

11. Niedozwolone jest wystawianie na Wyprzedaży rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, 

budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także towarów niebezpiecznych (np. petardy) 

oraz wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń, tytoń). 

12. Sprzedający organizuje swoje stanowisko we własnym zakresie (koc, stoliczek etc.). Każdy 

wystawca musi zadbać o swoje stoisko, które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie 

posprzątać. Zajmowane miejsca według kolejności przyjścia – dowolność, z jednoczesnym 

uwzględnieniem miejsca dla sąsiada (charakter imprezy ma na celu integrację uczniów SOSW  



w Krasnymstawie z uczniami szkół masowych, kulturalne i życzliwe spędzenie czasu, jak 

również naukę dla młodzieży o wartości posiadanych rzeczy). Wystawcy mogą organizować 

własne stoiska w dniu 27.11.2019r. od godz. 9:00. 

13. Organizator Wyprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy i zawarte 

transakcje. 

14. Na terenie Wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. 

15. Udział w Wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

16. Uczestnictwo w Wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć 

z wizerunkiem uczestnika przez Organizatora. Zdjęcia będą miały na celu tylko oddanie 

charakteru imprezy. 

17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.   

 

Osoby zainteresowane udziałem w imprezie lub/i pomocą przy jej organizacji prosimy o kontakt z RR:  

e-mail: pawel.kiszczak@onet.eu (w tytule: Szkolna Garażówka – czego dotyczy np. udział–sprzedający 

lub pomoc, w treści: imię i nazwisko), tel. 505-836-250 Paweł Kiszczak Przewodniczący lub 

603-527-737 Skarbnik Pani Maria Szałaj,  oraz 781-896-180 Sekretarz Pani Justyna Rodak. 

 

Regulamin udziału w Szkolnej Wyprzedaży Garażowej dostępny na stronie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno–Wychowawczego zakładka Rada Rodziców. 

 

Rada Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Krasnymstawie Zespół zadaniowy: 

Paweł Kiszczak, Maria Szałaj, Justyna Rodak 


