
Regulamin 

V Kiermaszu Książki Przeczytanej

1. Organizatorami Kiermaszu Książki są:
SzczecinCzyta.pl, blog.szczecindladzieci.net.pl, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie2. Kiermasz odbędzie się dnia 27 kwietnia 2013 r w godz. 10.30 – 14.003. Miejsce: Teatr Lalek Pleciuga (pl. Teatralny 1), Szczecin.4.  Celem  Kiermaszu  jest  promocja  czytelnictwa,  wymiana  i  sprzedaż  książek używanych.5.  W  Kiermaszu  mogą  brać  udział:  dzieci  (pod  opieką  rodziców,  lub  opiekunów), młodzież i dorośli.6. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię tytułu na wymianę, możesz sprzedać książkę, lecz cena nie powinna przekraczać 50% jej wartości.7. Książki, które chcesz wymienić lub sprzedać nie mogą być zniszczone.a) dopuszczalna jest sprzedaż lub wymiana audiobooków.b)  niedopuszczalna  jest  sprzedaż  innych  artykułów  i  przedmiotów  jak:  gry,  płyty  z bajkami do oglądania, zabawki itp.8. Jeśli chcesz przyjść na Kiermasz ze swoimi książkami, wyślij zgłoszenie na adres:
kiermasz@SzczecinCzyta.pl do 22.04.2013 r. z dopiskiem „V kiermasz”.a)  w  przypadku  dużej  ilości  zgłoszeń,  na  jeden  stolik  przypadać  będzie  dwóch wystawców, co należy wziąć pod uwagę przy dużej ilości książek.b)  dopuszczalne  jest  posiadanie  kartonów  na  książki,  które  można  wystawiać  w okolicach stolika, jednak w taki sposób, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom kiermaszu i nie zagrażały bezpiecznemu poruszaniu się między stoiskami9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  w Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszonych, niż przewidywana ilość miejsc.



10.W zgłoszeniu na Kiermasz należy podać:- swoje imię i nazwisko (jeżeli udział w kiermaszu bierze nieletni proszę podać wiek dziecka i dane opiekuna),- ilość książek (w przybliżeniu),- pisemną „zgodę” lub „nie wyrażenie zgody” na wykorzystanie wizerunku w trakcie robienia foto - relacji z Kiermaszu przez organizatorów- adnotację „zapoznałem się z regulaminem”11.  Samo  wysłanie  zgłoszenia  nie  jest  równoznaczne  z  zapewnieniem  stoiska  na Kiermaszu.a)  zgłaszający  otrzymają  e  -mail  zwrotny  od  organizatorów,  w  którym  będzie informacja, czy ich zgłoszenie zostało przyjęte.b) jeżeli masz zapewnione miejsce na Kiermaszu, a z jakiś powodów nie możesz w nim uczestniczyć,  należy  wysłać  informację  o  tym  fakcie  do  organizatorów  na  adres: 
kiermasz@szczecinczyta.pl12.  Wszyscy  zobowiązani  są  do  nadzorowania  swoich  stoisk.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  kradzieże  i  szkody  powstałe  na  książkach należących do wystawcy.13. Uczestnicy kiermaszu zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i utrzymania porządku wokół swojego stoiska.14. Uczestnik kiermaszu powinien stawić się w dniu kiermaszu ok. 30 - 15 minut przed rozpoczęciem imprezy, w celu przygotowania swojego stoiska.15.  Każdy uczestnik otrzyma drogą e-mailową informację o  numerze stoiska,  które zostało mu przydzielone.
16. Udział w kiermaszu jest bezpłatny.17.  Dane  osobowe  podane  w  zgłoszeniu  służą  Organizatorom  wyłącznie  do  celów związanych z przygotowaniem Kiermaszu.18. Zgłoszenie uczestnictwa w Kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


