Załącznik nr 5
do Regulaminu Targowiska
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

Regulamin „Giełdy Staroci”
organizowanej przez
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

§1
Giełda Staroci odbywa się na terenie targowiska Centrum Giełdowe
z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Balickiej 56 w Krakowie – w każdą:


sobotę

w godzinach

9:00 - 14:00



niedzielą

w godzinach:

8:00 - 14:00.

Balicka

Spółka

§2
Uprawnienia do wystawiania dóbr kultury materialnej oraz rzeczy używanych w celu ich sprzedaży
i wymiany posiadają osoby pełnoletnie, które mają zawartą umowę dzierżawy stanowiska, opłacone
„z góry” stanowisko lub wykupią jednorazowo stanowisko.
§3
1.

Opłaty z tytułu uczestnictwa na Giełdzie Staroci zostały określone w Załączniku nr 1 do
Regulaminu Giełdy Staroci.

2.

W wypadku zajmowania więcej niż 1 stanowiska pobiera się opłatę w wysokości
wielokrotności zajętych stanowisk (z dokładnością do 0,5 mb). Minimalna opłata pobierana jest –
za 1 stanowisko.

3.

Za zajęcie stanowiska bez zezwolenia organizatorów pobiera się opłata zgodnie z tabelą opłat.

4.

Zarezerwowane, ale nie opłacone stanowiska należy zająć do godz. 9.00. Nie zajęte po tym czasie
podlegają zagospodarowaniu przez organizatorów.
§4

1. Bilety opłaty dla osób odwiedzjących Giełdę, będą sprzedawane na placu osobom
w miejscach wyznaczonych przez upoważnionych pracowników Giełdy, według cen
zawartych w tabeli opłat.
2. Bilet opłaty należy zachować do kontroli.
3. Brak posiadania biletu opłaty, o którym mowa w pkt. 1 traktowany jest jako jej
nieuiszczenie.
§5
Wprowadza się bezwzględny zakaz handlu przed bramami wjazdowymi i ogrodzeniem.
§6
Zabrania się sprzedaży:
a) współczesnych towarów przemysłowych, spożywczych oraz artykułów powszechnego użytku
z wyjątkiem tradycyjnych wyrobów regionalnych,

CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA sp. z o. o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków
te. +48 12 637 59 47, + 48 12 637 58 00
email: biuro@balicka.pl www.balicka.pl

NIP: 677-005-05-63, REGON: 350558225, Kapitał Zakładowy 1.370.400 PLN,
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111672
Numer Rachunku Bankowego, Bank PEKAO SA: 93 1240 4605 1111 0000 5466 5631

Załącznik nr 5
do Regulaminu Targowiska
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

b) obrazów, książek, pism, pocztówek i innych przedmiotów o treści lub formie
pornograficznej,
c) alkoholu i narkotyków,
d) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
e) książek i innych wydawnictw skierowanych przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej Polski lub
prawem zabronionych.
§7
Zabrania się:
a) niszczenia sprzętu, wyposażenia, przedmiotów stanowiących własność CGB sp. z o.o.,
b) spożywania wysokoprocentowych napojów alkoholowych i przebywania osób w stanie
nietrzeźwym.
§8
1.

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, naruszające porządek publiczny
będą usuwane z terenu CGB sp. z o.o., co nie wyklucza ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania prawnego.

2.

Osoby przebywające na terenie giełdy oraz parkingu zobowiązane są do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników CGB sp. z o.o.

3.

Skargi i wnioski należy zgłaszać organizatorom CGB sp. z o.o.

4.

Organizatorzy posiadają prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień regulaminu.

5.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2022 roku do odwołania.
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