
Dzień dobry! 

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie, będzie nam bardzo miło razem z Tobą współtworzyć to wydarzenie! 

Poniżej znajdziesz warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Lokalne Garażówki, które 

odbywają się w trakcie Otwartych Ogrodów w Milanówku i są organizowane przez Ewę Konieczny, 

Karolinę Vavrę oraz Milanowskie Centrum Kultury.  

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu - odpowiedź na 

tego maila jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

Lokalizacja  

Nr 1. U siebie w domu lub na Twoim własnym podwórku. 

Z racji tego, że nasza Lokalna Garażówka będzie się odbywać podczas Otwartych Ogrodów 

Milanówka, to wszystkie lokalizacje będą udostępnione na specjalnej mapie stworzonej na potrzeby 

tego wyjątkowego wydarzenia i to właśnie ona prowadzi uczestników szlakiem Waszych skarbów.  

Nr 2. Wspólna przestrzeń!  

Dla tych, którzy chcą się podzielić skromniejszą kolekcję skarbów lub mieszkają trochę dalej, a 

również chcieliby wziąć udział w naszym wydarzeniu będzie udostępniona tzn. Wspólna przestrzeń. 

Znajduje się ona w samym centrum Milanówka na skwerze obok poczty na ulicy Marszałka J. 

Piłsudskiego 30 (mapa: https://goo.gl/maps/7ZUJ4s94PwC2) w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni 

“Podmiejska”, która również patronuje to wyjątkowe wydarzenie.  

Kiedy?  

8-9.06.2019 (Sobota+Niedziela) wyprzedaż potrwa od godziny 10:00 – 18:00. 

Wszystkich uczestników, którzy będą się wystawiać na skwerze przed pocztą, zapraszamy od godz 

9:00 abyście mieli czas na odpowiednie przygotowanie swoich stoisk.  

  

Garażówkowy know-how:  

1.      Co można wystawiać? Przedmioty używane, meble, sztuka, rękodzieło, wyjątkowe ubrania, 

używane książki, winyle, plakaty etc. Zależy nam żeby wydarzenie miało charakter wyjątkowy, 

dlatego prosimy aby rzeczy przez was wystawiane nadawały się do dalszego użytku! 

  

2.      Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, 

budzących kontrowersje, a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. 

alkohol, broń) oraz przedmiotów zepsutych lub zniszczonych.  

  

3.      Wystawcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży 

przez podmioty gospodarcze. Osoby prowadzące tzw. „jednoosobową działalność gospodarczą” mogą 

prowadzić sprzedaż wyłącznie w sytuacji, gdy nie wchodzi to w zakres prowadzonej przez nich 

działalności. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy 

będące własnością uczestników.  

  

https://goo.gl/maps/7ZUJ4s94PwC2


4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty oraz zawarte transakcje. 

Organizator oświadcza, że gromadzone dane są tylko doraźną bazą danych tworzoną tylko na 

potrzeby projektu. 

  

5.       Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile koszty transakcji nie przekroczą kwoty 

1000 PLN.  

6.      Garażówka odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach. Udostępniony teren dla 

wystawców znajduję się na terenie otwartym bez zadaszenia. Prosimy o odpowiednie przygotowanie 

się na wszelkie okoliczności pogodowe.  

7.      Organizator może odmówić wystawcy udziału w wyprzedaży.  

8.      Uczestnictwo w Garażówce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z 

wizerunkiem uczestnika na stronach organizatorów oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia mają na 

celu oddanie charakteru imprezy oraz dalszą promocję tego typu wydarzeń.  

  

9.      Warunkiem udziału w wyprzedaży będzie uiszczenie symbolicznej opłaty o wysokości : 20 PLN z 

czego 25% zostaje podarowane lokalnej pomocy zwierząt, a reszta pozwoli nam odpowiednio 

wypromować wydarzenie.  

 

Milanowskie Centrum Kultury 

ul. Kościelna 3 

05-822 Milanówek 

Numer konta: 77 9291 0001 0086 8411 2000 0010 

Tytuł: Lokalizacja nr (?) + Imię i Nazwisko 

 

10.  Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja wszystkich postanowień regulaminu. 

 

Po rozpatrzeniu Waszego zgłoszenia pozytywnie (o czym poinformujemy drogą mailową)  

należy uiścić opłatę oraz wysłać potwierdzenie przelewu na nasz adres e-mail.  

W razie pytań prosimy o kontakt:  

  

E-mail: lokalnegarazowki@gmail.com 

Telefon: Karolina: +48 694 928 945 Ewa: +48 601 979 343  

Do zobaczenia!  

Social Media:  

mailto:lokalnegarazowki@gmail.com


Facebook: https://www.facebook.com/lokalnegarazowki/ 

Link do wydarzenia na 

Facebooku: https://www.facebook.com/events/1467973590011233/Instagram: @lokalne_garazowki 

(https://www.instagram.com/lokalne_garazowki/) 

https://www.facebook.com/lokalnegarazowki/
https://www.facebook.com/events/1467973590011233/
https://www.instagram.com/lokalne_garazowki/

