
SĄSIEDZKA 
GIEŁDA 

 

PRZYDASIÓW 
 
 
 
 
                

             KUP, SPRZEDAJ, WYMIEŃ 
        POKAŻ CO ROBISZ !!! 
 

Masz w domu niepotrzebne rzeczy? Kolekcjonujesz starocie i chcesz się nimi 

podzielić? Może coś przyda się innym! Robisz ciekawe rzeczy? Pokaż je! 

Jesteś twórcą rękodzieła i szukasz możliwości promocji, sprzedaży, pokazania 

swoich wyrobów? Zapraszamy na giełdę sąsiedzką, gdzie możesz 

sprzedawać, kupować, wymieniać lub pokazać: 
 

godz. 14:00-18:00
    

Teren Środowiskowego Domu Samopomocy ( Podzamcze 2)  
oraz Parku Krajobrazowego na Podzamczu 

 

 

Atrakcje dla dzieci i młodzieży  
         GRY I ZABAWY  

          KONKURSY Z NAGRODAMI 

ZABAWY Z ANIMATORAMI KLANZY!!! 

 
                    

 

 

 

  
 
 
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Regulamin Sąsiedzkiej Giełdy Przydasiów: 

1. W giełdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną 
sprzedażą. Udział w wyprzedaży jest bezpłatny.  

2. Podczas wyprzedaży można sprzedać dowolne przedmioty (rękodzieło, książki, płyty, zabawki, 
odzież i inne). 

3. Zabrania się  handlu przedmiotami niebezpiecznymi  
(np. petardy), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji lub posiadanie  ich jest 
niezgodne z prawem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedane przedmioty. 
5. Po zamknięciu swojego stanowiska, trzeba zostawić porządek  

i zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, które nie zostały sprzedane. 
6. Organizator nie zapewnia stolików, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania 

towarów. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT. 
7. Udział w  imprezie  wiąże się z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku)  
w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez ŚDS  w celach 
promocyjnych. 

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej 

z siedzibą Podzamcze 2, 21-010 Łęczna.  

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod.sdsinfo@go2.pl.  

10. Po przybyciu na teren imprezy Wystawca ma obowiązek zgłosić się do punktu informacyjnego 

Organizatora, gdzie uzyska szczegółową informację na temat wyznaczonego miejsca na 

przygotowanie stoiska wystawienniczego.  

11. W razie deszczu Organizator ma prawo do zmiany terminu wydarzenia (informacja ukaże się na 
stronie internetowej ŚDS www.leczna.naszsds.pl.    

12. Zgłoszenia wystawców do Sąsiedzkiej Giełdy Przydasiów przyjmowane są do dnia 
5.07.2021 telefonicznie (81 531 55 78)  lub e-mail (sdsinfo@go2.pl). 

 
 
Regulaminu Sąsiedzkiej Giełdy „Przydasiów” dostępny 
na stronie internetowej www.leczna.naszsds.pl oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu na 
wydarzenie w dn. 7.07.2021r. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ubrania, buty, dodatki; • kasety, płyty; 

 książki, czasopisma i zabawki; • własnoręcznie wykonane cudeńka; 

       7.07.2021  • 
skarby z garażu, piwnicy i strychu; 
i inne dowolne przedmioty. 

 
  

 

W PRZYPADKU DESZCZU GIEŁDA 
ODBĘDZIE SIĘ W INNYM 

TERMINIE !!! 

Sąsiedzka Giełda Przydasiów realizowana jest w ramach projektu „Zielona Dolina Dinozaurów – razem pokonamy bariery”,  
który jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
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