
Regulamin VII Kobylnickiej Garażówki – „Jesienne porządki” 

organizowanej przez Straż Gminną,  

Gminne Centrum Kultury i Promocji   

oraz Centrum Usług Wspólnych 

w dniu 23 września 2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 

 

 VII Kobylnicka Garażówka zwana dalej "Wyprzedażą", organizowana jest przez 

Straż Gminną w Kobylnicy wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w 

Kobylnicy oraz  Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. 

 Wyprzedaż będzie odbywać się w dniu 23.09.2018 r. w godz. 10.00 - 15.00    

na terenie  hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Kobylnicy, ul. Główna 63(wejście od ul. Młyńskiej i ul. Głównej). 

   

 W Wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni (pierwszeństwo mają 

mieszkańcy Gminy Kobylnica), poza podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą z zakresu handlu. Uczestnik wyprzedaży składa w tym przedmiocie 

stosowne pisemne oświadczenie (załącznik do niniejszego regulaminu). 

 Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), 

niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby 

tytoniowe), których posiadanie jest niezgodne z prawem oraz artykułów 

spożywczych  i zwierząt. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość sprzedawanych rzeczy 

oraz dokonywanych transakcji. 

 Każdy uczestnik Wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko uzgodnione przez 

organizatora, które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie uprzątnąć. 



Szerokość stoiska do 2 metrów. Stoisko można bezpłatnie organizować w dniu 

wyprzedaży od godziny 9:00. 

 Zorganizowanie i prowadzenie stoiska jest bezpłatne.  

 W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

zapewniane jest wyposażenie stanowiska (stół, krzesło).  

 Zgłoszenia należy kierować wyłącznie na adres e-mail 

wyprzedazgarazowa@kobylnica.pl i telefonicznie - nr kontaktowy 663930180 lub 

osobiście w jednostce Straży Gminnej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/2              

od godziny 7:30 do godziny 15:30 od poniedziałku do piątku, w terminie                    

od 10.09.2018 r. do 20.09.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo  

do wcześniejszego zamknięcia listy wystawców. 

 Na terenie Wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 

palenia papierosów. 

 Dochód ze sprzedaży przedmiotów nie jest opodatkowany, o ile przedmioty te          

są w posiadaniu sprzedającego przez minimum pół roku (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy  

z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U.               

z 2018 r., poz. 200 ze zm.) i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł (art. 9 pkt 6 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1150). 

 Wstęp kupujących na Wyprzedaż jest bezpłatny. 

Na terenie szkoły można zaparkować tylko na czas rozładunku oraz załadunku 

towarów. W godzinach wyprzedaży należy przeparkować samochód przy Szkole 

Podstawowej od ul. Młyńskiej oraz w innych dozwolonych miejscach. 

 Regulamin VII KOBYLNICKIEJ GARAŻÓWKI dostępny jest na stronie  

www.kobylnica.pl . 

mailto:wyprzedazgarazowa@kobylnica.pl
http://www.kobylnica.pl/


 Biorąc udział w Wyprzedaży uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych, znajduje się 

na stronie internetowej: www.kobylnica.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do regulaminu 

        VII Kobylnicka Garażówka 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że sprzedaż dokonywana w ramach  

SIÓDMEJ   KOBYLNICKIEJ GARAŻÓWKI, odbywającej się w dniu 23.09.2018 

r., nie wiąże się z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej, 

stanowiącej zarobkową działalność handlową. 

 

 
 
 

        .................................................... 
 
 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

wynikających z regulaminu VII Kobylnickiej Garażówki, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 992 ze 

zmianami). Celem tym jest między innymi zapewnienie, by sprzedaż w ramach VII 

Kobylnickiej Garażówki nie odbywała się w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Znany jest mi wynikający z regulaminu sposób, w który mogę 

zapoznać się z klauzulą informacyjną określoną w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

        …............................................... 


