
 REGULAMIN CIESZYŃSKICH TARGÓW STAROCI  

1. Organizatorem Cieszyńskich Targów Staroci, zwanych dalej Targami, jest Cieszyński Klub Hobbystów przy 

Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu, ul. Pawła Stalmacha 14, 

43-400 Cieszyn, zwany dalej Organizatorem. Targi organizowane są we współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem 

Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Celem Targów jest zachowanie materialnych wartości 

historycznych, kulturowych i artystycznych. 

2. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Uczestniczenie  

w Targach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Targi odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 700 do godz. 1200.  

Po godz. 1200 następuje likwidacja stanowisk wystawienniczych przygotowanych przez Organizatora. Mogą 

wystąpić odstępstwa od w/w terminów i godzin, np. ze względu na święta państwowe, o czym Organizator 

będzie powiadamiać ze stosownym wyprzedzeniem. 

4. Miejsce Targów: 

a. Od października do kwietnia – wskazane przez Organizatora pomieszczenia budynku COK „Dom Narodowy”. 

b. Od maja do września – płyta Rynku w Cieszynie – wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 

Wystawcy mają prawo zajmować stanowiska na płycie Rynku od godz. 7.00. Wjazd pojazdów 

samochodowych wystawców o masie do 3,5 tony na płytę Rynku jest dozwolony wyłącznie na czas za-  

i wyładunku, następnie należy przeparkować pojazd na parking wskazany przez Organizatora. Postój 

pojazdów w obrębie Rynku w czasie trwania Targów Staroci, zgodnie z decyzją władz Miasta, jest 

niemożliwy.  

5. Osoby organizujące swoje stanowiska wystawiennicze w dniu Targów w innych miejscach niż wyznaczone przez 

Organizatora, lub nie stosujące się do zakazu postoju pojazdów samochodowych w obrębie Rynku, narażają się 

na kary ze strony stosownych służb porządkowych. 

6. Organizatorzy nie przyjmują rezerwacji miejsc. Działanie osób trzecich w tym względzie jest nielegalne. 

7. Dla członków Cieszyńskiego Klubu Hobbystów mogą być przygotowane stanowiska wystawiennicze, które nie 

mogą być zajmowane przez inne osoby bez zgody Organizatora. 

8. Wystawcy winni dbać o schludny wygląd stanowisk, a po ich zlikwidowaniu miejsce pozostawić czyste. 

9. Wewnątrz „Domu Narodowego” wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  

i BHP. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

10. Na terenie Targów zabrania się: 

a. Wnoszenia i oferowania do sprzedaży przedmiotów, których posiadanie jest zabronione z mocy prawa, 

części do nich oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników Targów. 

b. Wystawiania i oferowania przedmiotów obrażających uczucia religijne, pornografii, środków 

odurzających. 

c. Oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych, nie przedstawiających wartości 

kolekcjonerskiej. 

11. Wystawcy winni są przestrzegania ogólnie przyjętych zasad rzetelności i uczciwości kolekcjonerskiej. W związku  

z powyższym są zobowiązani informować kupujących o przedmiotach będących kopiami lub dubletami. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wystawianych eksponatów, np. uszkodzenia, 

fałszerstwa itp., jak również za zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez uczestników Targów. 

Wyrównanie strat należy rozwiązywać indywidualnie, między sprawcą strat a wystawcą. 

13. Opłata podstawowa za jeden stolik lub do 2 metrów kwadratowych zajętej powierzchni wystawienniczej wynosi 

10 PLN brutto. Każdy kolejny stolik lub rozpoczęty 1 metr kwadratowy powierzchni wystawienniczej zwiększa 

opłatę o 5 PLN brutto. 

14. Wpłaty od zajmowanych stanowisk wystawienniczych, przeznaczone na działalność statutową Cieszyńskiego 

Klubu Hobbystów, są przyjmowane przez osoby legitymujące się specjalną plakietką klubową „ORGANIZATOR”, 

które uprawnione są do podejmowania decyzji o wysokości należnej opłaty. 

15. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu będą usunięte z Targów, a w szczególnie rażących 

przypadkach zostaną pozbawione prawa wstępu na Targi w przyszłości. Organizator zastrzega sobie prawo do 

powiadomienia służb porządkowych. 

16. Niniejszy Regulamin, ustalony przez Cieszyński Klub Hobbystów, obowiązuje od 15 kwietnia 2019 roku. 



Rada Cieszyńskiego Klubu Hobbystów 


