
REGULAMIN WYDARZENIA 

Wspólna Szafa 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pod nazwą Mobilny Givebox, zwanego dalej 

Wydarzeniem, w trakcie którego pozostawia się rzeczy w specjalnie oznaczonym 

pudle, zwanym dalej givebox, w celu ich wymiany lub oddania.  
2. Organizatorem Wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z siedzibą             

w Krakowie, os. Handlowe 8/92, 31-936 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000674299, zwane dalej Organizatorem.   

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA  

1. Wydarzenie odbywa się na terenie Centrum Handlowego Wola Park w godzinach 

15:00-17:00 następujących terminach:  

8.02, 15.02, 7.03, 14.03, 18.04, 9.05, 16.05, 6.06, 13.06 

2. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniu. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby fizyczne, bez względu na wiek.   

2. Osoby, które nie ukończyły 16 lat powinny znajdować się pod opieką opiekuna.  

3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także 

osoby zachowujące się w sposób agresywny nie mogą brać udziału w Wydarzeniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia takich osób z miejsca Wydarzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości uczestniczenia w 

Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania czasu ekspertów, przeznaczonego na 

naprawianie usterek. 

 

§ 4 PRZEBIEG WYDARZENIA  

1. W trakcie Wydarzenia każdy Uczestnik może oddać do Wspólnej Szafy rzeczy w celu 

ich wymiany lub oddania innym osobom. Pozostawienie rzeczy do wymiany lub 

oddania nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Wydarzeniu. Każdy Uczestnik 

może zabrać ze Wspólnej Szafy rzecz, której potrzebuje.  



2. Pozostawione rzeczy: 
a) nie mogą zawierać wad uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich 

przeznaczeniem;  

b) nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia innych Uczestników 

Wydarzenia oraz Organizatorów; 

c) nie mogą stanowić rzeczy, których obrót jest zabroniony przepisami prawa; 

d) powinny być czyste; 

e) nie powinny zawierać zbędnych opakowań.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rzeczy na wymianę lub do 

oddania, w szczególności jeśli nie spełniają one wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie.  
4. Pozostawiając rzecz we Wspólnej szafie Uczestnik wyzbywa się ich własności. Rzeczy 

mogą być oddane innej osobie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu, 

w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan, wady prawne i 

fizyczne rzeczy nabytych w trakcie Wydarzenia.  
6. Organizator nie ponowi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione do oddania lub 

wymiany oraz za inne przedmioty pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie 

Wydarzenia.  
7. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. 

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału Wydarzeniu. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

www.wolapark.pl oraz podczas wydarzenia.  

 

 

 

Warszawa,30.01.2020 

http://www.wolapark.pl/

