
Zał. do zarządzenia nr 3/2021 dyrektora NOK z dnia 25.02.2021 
 

REGULAMIN 
TARGÓW KOLEKCJONERSKICH 

W NAŁĘCZOWIE 
 

1. Organizatorem Targów Kolekcjonerskich (dalej: Targi) jest Nałęczowski Ośrodek Kultury 
w  Nałęczowie 

 
2. Targi Kolekcjonerskie  są imprezą o charakterze tematycznym, a Organizator zastrzega sobie 

prawo do własnego wyboru wystawców oraz wydawania zakazu handlu określonymi 
artykułami. 

 
3. Targi odbywają się cyklicznie, 1 raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Organizatora, 

zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem. Targi odbywają się w godzinach 8.00 – 18.00 
Targi odbywają się na placu przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury przy ul. Lipowej 6 
w Nałęczowie. 

 
4. Opłata za wynajem powierzchni handlowej pobierana jest każdorazowo podczas odbywających 

się Targów i wynosi ona 6 zł./m2 Płatności gotówkowej należy dokonywać w chwili odwiedzenia 
stoiska przez pracownika NOK. 

 
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności: 

 

1) za mienie wystawców i kupujących, oraz za szkody spowodowane przez uczestników 
i osoby trzecie. 

2) za pochodzenie i legalność wystawionych eksponatów, ich jakości i autentyczności. 
 
6. Organizatorzy zapewniają sprzedającym dostęp do bieżącej wody i WC, w godzinach o których 

mowa w punkcie 3 Regulaminu. Organizatorzy zapewniają również pojemnik dedykowany na 
zużyte środki ochrony osobistej. 
 

7. Wystawcy są zobowiązani do zabrania wszystkich swoich rzeczy i pozostawienie po sobie 
porządku przed opuszczeniem dzierżawionego placu.  

 
8. Wystawcy muszą być zaopatrzeni we własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice 

i płyny odkażające). 
 
9. Wystawcy są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego. 
 
10. Wystawcy powinni umożliwić każdej osobie, która zamierza wziąć eksponat do rąk, dezynfekcję 

dłoni. 
 
11. Odwiedzający Targi są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu 

społecznego. 
 
12. Zabezpieczeniem terenu, na którym odbywają się Targi oraz weryfikacją ilości osób 

przebywających na placu zajmuje się Straż Miejska lub/i Policja. 
 
13. Na terenie Targów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wszelkich zabronionych 

prawem substancji. 
 
14. Każdy z wsytawców zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą RODO (na stronie 

internetowej NOK) oraz z powyższym Regulaminem stanowiącym załącznik do umowy 
dzierżawy zawieranej pomiędzy NOK a wystawcą, na okres danego roku. 

 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 


