
REGULAMIN 

KIERMASZU KSIĄŻEK ORGANIZOWANYM  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU  

 

1. Organizatorem Kiermaszu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu. 

2. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa, a także szerzenie idei Zero Waste wśród 

uczestników akcji. 

3. Kiermasz odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63. 

Wyznaczone miejsca, to sala gimnastyczna i korytarz na parterze budynku.  

4. Kiermasz trwa 1 dzień w godzinach 10:00 – 16:00. 

5. Podczas Kiermaszu uczestnicy mogą oddać, wymienić lub sprzedać swoje książki. 

6. W Kiermaszu mogą brać udział wszyscy chętni. 

7. Szkoła nie pobiera żadnych opłat, ani nie ingeruje w cennik sprzedaży książek. 

8. Koordynatorami akcji są wyznaczeni nauczycieli, którzy dbają o kwestie techniczno-

organizacyjne całego przedsięwzięcia. 

9. Uczestnikiem Kiermaszu jest osoba, która najpóźniej do dnia 25.11.2022 zgłosi swoje 

uczestnictwo koordynatorowi akcji. 

10. Zgłoszenia do udziału w Kiermaszu odbywają się drogą telefoniczną (koordynator 

Emilia Pieścik – 693321000). 

11. Organizator w dniu akcji udostępnia bezpłatnie przestrzeń, chętnym firmom i osobom 

prywatnym, które pragną w tym dniu wesprzeć działania Szkoły, poprzez pomoc  

w organizacji, zaaranżowanie stanowiska, wsparcie finansowe, tym samym reklamując 

własną działalność. Czynny udział w organizacji imprezy jest możliwy tylko  

i wyłącznie po zgłoszeniu się do koordynatora akcji, najpóźniej do dnia 31.10.2022.   

12. Zgłoszenia chęci wsparcia całej akcji odbywają się drogą telefoniczną (koordynator 

Paulina Marszałek – 516139798) 

13. Organizator nie prowadzi wykazu książek przeznaczonych do sprzedaży. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny książek. 

15. Organizator zobowiązuje uczestników Kiermaszu, by treści udostępnianych książek 

były stosowne dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.  

16. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku uczestnika. 

17. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator akcji, który 

przetwarza powyższe dane w celu sporządzenia zapisów. Dane osobowe uczestników 

nie będą gromadzone, udostępniane innym podmiotom oraz wykorzystane w innych 

celach.  

18. Wizerunek uczestników może zostać wykorzystany przez Organizatora i inne podmioty 

tj. telewizja, radio w celu reklamy akcji.  

19. Uczestnictwo w Kiermaszu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości  

i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 


