REGULAMIN
GIEŁDY ROZMAITOŚCI
§1
Postanowienia wstępne
1. Giełda rozmaitości jest prowadzona od 12 marca do 20 czerwca 2018r. przez
Szkolny Klub Wolontariusza „Pomocna Dłoń” działający przy Zespole Szkół w
Klukach.
2. Towarem są rzeczy nowe lub używane, które mogą być przedmiotem oferty,
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Na giełdę mogą być zgłaszane wyłącznie przedmioty nie uszkodzone.
4. Użytkownikiem giełdy są osoby fizyczne, które zamieszczają ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń w jednym z dwóch działów: „POSZUKUJĘ” lub „ODDAM”.
5. Ofertą jest informacja o towarze dostępna na tablicy ogłoszeń mogąca prowadzić
do zawarcia transakcji na warunkach uzgodnionych pomiędzy użytkownikami i
zgodnymi z regulaminem.
6. Tablica ogłoszeń dostępnych na giełdzie znajduje się w hollu na parterze budynku
Zespołu Szkół w Klukach.
7. Administratorem jest osoba prowadząca giełdę – opiekun Szkolnego Klubu
Wolontariusza, wyznaczeni członkowie klubu lub sekretarz ZS w Klukach, w
zależności od czasu pracy.
8. Administrator prowadzi rejestr ogłoszeń.
§2
Rodzaje ogłoszeń
1. Giełda

zawiera

ogłoszenia

w

różnych

kategoriach

tematycznych

(posegregowanych z uwzględnieniem kryterium zastosowania przedmiotu).
2. Administrator

ma

prawo

zmieniać

kategorie

przyporządkowania

zgodnie

z

przyjętym podziałem tematycznym.
§3
Warunki zamieszczania ogłoszeń i korzystania z giełdy
1. Przedmiotem ogłoszenia w giełdzie mogą być towary, którymi obrót dopuszczają
przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Ogłoszenia mają charakter otwarty - podawane przez użytkowników informacje o
towarach są informacjami jawnymi, podawanymi dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność do wiadomości publicznej, na tablicy ogłoszeń, przy towarze,
którego dotyczą.
3. Dane kontaktowe użytkowników zamieszczających ogłoszenie podawane są do
wiadomości administratora i przechowywane w rejestrze ogłoszeń.
4. Administrator ma prawo w każdej chwili usunąć ofertę użytkownika, który w
jakikolwiek sposób utrudnia działanie giełdy oraz łamie regulamin.
§4
Przebieg zamieszczania ogłoszenia i rejestracja użytkownika
1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z giełdy (zamieszczającej ogłoszenie)
dokonywana jest po podaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym
dostępnym w sekretariacie Zespołu Szkół w Klukach i u opiekunów
szkolnego Klubu Wolontariusza. Wypełnione formularze ogłoszeń można
składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Klukach do przygotowanego pojemnika
lub bezpośrednio u opiekunów SKW: pani Anny Krajdy lub pani Eweliny Watały.
2. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania koniecznych danych każdorazowo jeżeli
chce zamieścić nową ofertę.
3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie
podanych

danych

przez

administratora,

na

zasadach

określonych

w

obowiązujących przepisach prawnych i regulaminie.
4. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z
Użytkownikami.
5. Dane

zamieszczających

ogłoszenia,

będą

przekazywane

użytkownikowi

zainteresowanemu ogłoszeniem, na jego żądanie w celu dokonania transakcji.
6. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych z rejestru ogłoszeń.
7. W

uzasadnionych

przypadkach

administrator

giełdy

może

zażądać

udokumentowania podanych danych.
8. Użytkownik

powinien

dołożyć

wszelkich

starań,

aby

uniknąć

omyłkowego

zamieszczenia danych.
9. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i konsekwencjami składania oferty
zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
10. Usunięcie ogłoszenia następuje w momencie dokonania transakcji.
11. Zamieszczone ogłoszenia mają wyłącznie charakter informacyjny. Od obopólnej
zgody stron

zależy zawarcie transakcji

przekazania przedmiotu transakcji (towaru).

oraz ustalenie miejsca i

sposobu

§5
Ochrona danych użytkowników
1. Dane będą przekazywane użytkownikom tylko w celu związanym z realizacją
zamieszczonego ogłoszenia lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia
okoliczności regulowanych przepisami prawa oraz regulaminu.
2. Jawny jest zakres danych udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń za zgodą
użytkownika, pozostałe dane mogą być przekazane tylko w uzasadnionych
przypadkach, w celu umożliwienia dokonania transakcji lub ustalenia danych
osoby łamiących przepisy prawa oraz regulamin.
§6
Przebieg transakcji
1. Transakcja między użytkownikami giełdy polega na całkowicie nieodpłatnym
przekazaniu

towaru

będącego

przedmiotem

ogłoszenia.

Transakcja

zostaje

zawarta na zasadach ustalonych pomiędzy użytkownikami.
2. Administrator nie jest stroną transakcji, nie bierze odpowiedzialności za towary
oferowane do przekazania, ani nie pobiera prowizji od dokonywanych transakcji.
3. Rola administratora ogranicza się do przekazania danych niezbędnych do kontaktu
użytkowników zainteresowanych dokonaniem transakcji.
4. Na życzenie użytkownika, administrator może przeprowadzić transakcję poprzez
przyjęcie

towaru

będącego

przedmiotem

ogłoszenia

i

przekazanie

go

ewentualnemu nabywcy.
5. Użytkownicy mogą uiścić dobrowolną i dowolną opłatę za umożliwioną transakcję
w celu wsparcia działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. Wpłat można
dokonywać bezpośrednio u administratora lub na konto Rady Rodziców przy
Zespole Szkół w Klukach z dopiskiem „Szkolny Klub Wolontariusza” (Nr konta 95
8978 0008 0061 6911 2000 0030).

§7
Odpowiedzialność
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników oraz za
towary oferowane przez nich na giełdzie.
2. Administrator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

jakość,

bezpieczeństwo

lub

legalność towarów przekazywanych w ramach ogłoszeń, rzetelność i prawdziwość
ich opisu oraz zdolność użytkowników do dokonania transakcji.
3. Administrator ponosi odpowiedzialność za aktualizowanie ogłoszeń dostępnych na
giełdzie.
4. Administrator nie ma możliwości nadzoru nad transakcjami zawieranymi na
podstawie ogłoszeń dostępnych na giełdzie.
§8
Usunięcie oferty
1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty użytkownika, który łamie
którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu oraz używa słów uznawanych
za wulgarne.
2. Wszystkie oferty i związane z nimi dane zostaną automatycznie usunięte z giełdy
w dniu jej zakończenia (20 czerwca 2018r.).
§9
Rola administratora giełdy
1. Towary oferowane w ramach ogłoszeń użytkownik zobowiązuje się oddać
bezpłatnie, w ramach transakcji, osobie zainteresowanej wystawionym towarem.
Szkolny Klub Wolontariusza nie jest stroną w tych transakcjach i użycza jedynie
technicznych środków potrzebnych do zamieszczenia ogłoszenia i zrealizowania
transakcji.
2. Administrator nie weryfikuje zgodności opisów ze stanem faktycznym towarów –
umieszczający ogłoszenie powinien dołożyć szczególnej staranności w celu
opisania towaru ze stanem faktycznym.
3. Administrator ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdego ogłoszenia. W
takim wypadku administrator poinformuje użytkownika, o ile to możliwe, o
usunięciu danego ogłoszenia lub zmianie kategorii.
4. Przyjmowanie ogłoszeń oraz ich aktualizacja odbywa się raz na dwa tygodnie, w
godzinach pracy administratora. Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń

związanych

z

ewentualnym

opóźnieniem

zamieszczenia

ogłoszenia

lub

nieaktualnością informacji.
5. Administrator może pośredniczyć w przekazaniu towaru pomiędzy użytkownikami,
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu dostarczenia/odbioru towaru
ze stronami transakcji.
§ 10
Obowiązki użytkownika
1. Warunki przekazywania towarów będących przedmiotem transakcji uzgadniają
między sobą użytkownicy będący stronami transakcji. Obowiązkiem użytkowników
jest powiadomienie administratora o dokonaniu transakcji w celu aktualizacji
ogłoszeń.
2. Umowne warunki pomiędzy stronami transakcji nie mogą być sprzeczne z
niniejszym regulaminem ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.
§ 11
Prawo własności towaru
1. Zgłaszając towar użytkownik potwierdza, że posiada prawa własności do towaru i
może je przekazać każdemu, kto nabędzie towar w ramach transakcji.
2. Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora w przypadku podejrzenia,
że oferowane produkty pochodzą z przestępstwa.
§ 12
Opis towarów
1. Osoba zgłaszająca towar jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości
opisu towaru. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego stanu, które są
umieszczane w formularzu ogłoszenia, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą
wprowadzać w błąd innych użytkowników giełdy.
2. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej transakcji. Opis nie
może służyć jako sposób komunikowania się między użytkownikami ani jako
reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza giełdą, a
także do organizowania konkursów.
3. Użytkownicy są odpowiedzialni za to, aby towary zgłoszone na giełdę ich opisy
oraz

inne

czynności

obowiązującego prawa.

bądź

informacje,

związane

z

ofertą

nie

naruszały

4. Ofertę należy umieścić w kategorii, która najlepiej pasuje do towaru. Kategorie
towaru należy wybrać spośród dostępnych w formularzu zgłoszeniowym.
§ 13
Zmiany regulaminu
Szkolny Klub Wolontariusza zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
regulaminu.
§ 14
Postanowienia końcowe
Załącznikiem do niniejszego protokołu jest formularz ogłoszenia.

