
 

REGULAMIN  

KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO 2020  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZALASEWIE 
 

1. Organizatorem Kiermaszu Świątecznego jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie z 

siedzibą w Zalasewie przy ulicy Jana Heweliusza 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie.  

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną kiermasz odbędzie się online za pośrednictwem platformy 

internetowej Facebook: profil Kiermasz Świąteczny on line SP nr 2 w Zalasewie 

Link: https://www.facebook.com/groups/1064104167385508  

Kiermasz Świąteczny 2020 będzie trwał od 1.12-18.12.2020 r.  

 

2. Celem Kiermaszu jest: 

 Promowanie produktów wykonanych przez uczniów szkoły i rodzin. 

 Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej 

społeczności.  

 Propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego oraz twórczości osób zajmujących się 

rękodziełem. 

 Rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych, 

 Integracja społeczna. 

 Zebranie środków finansowych dla Rady Rodziców (na potrzeby przygotowania interaktywnej klasy do nauki 

języków obcych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie). 

 

3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu: 

 Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału w terminie do 20 listopada br.  

 Zapisy przyjmowane są w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, w formie elektronicznej  

radarodzicow@spzalasewo.pl  oraz za pośrednictwem dedykowanej ankiety, przesłanej do Rodziców 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

 W Kiermaszu swoje produkty mogą wystawić uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Warunkiem 

wystawienia produktu jest podanie danych Klasa, np. Klasa 3D oraz terminu licytacji, linku do wpłaty oraz 

sposobu przekazania przedmiotu po zakończeniu licytacji. 

 W kiermaszu mogą wziąć udział również lokalni artyści, osoby prywatne tworzące rękodzieło, podmioty 

ekonomii społecznej, stowarzyszenia z terenu Gminy Swarzędz chcące wesprzeć Szkołę Podstawową nr 2 w 

Zalasewie w przygotowaniu interaktywnej klasy do nauki języków obcych. 

 Na profilu Kiermaszu Świątecznego mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez 

Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje, stroiki i ozdoby świąteczne, kartki 

bożonarodzeniowe i inne, a także wyroby cukiernicze (pierniki, ciastka itp.)., jak również produkty zakupione 

na potrzeby Kiermaszu Świątecznego przez Klasy i ich przedstawicieli. Organizator dopuszcza możliwość 

wystawiania przedmiotów na licytację przez lokalnych artystów, osoby prywatne tworzące rękodzieło, 

podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszenia z terenu Gminy Swarzędz. 

 Organizator dopuszcza możliwość licytacji produktów przez wszystkich zainteresowanych. 

 Organizator Kiermaszu zapewnia uczestnikom miejsce do licytacji jakim jest profil na Facebooku oraz 

krótkie Zasady Kiermaszu Świątecznego opisane w informacjach głównych na profilu, oraz miejsce do wpłat 

pieniędzy za wylicytowane przedmioty. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/k3y3ee 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot wystawiany do licytacji, zaznacza jednak że nie 

mogą to być produkty alkoholowe, tytoniowe oraz inne używki. Posty z takimi licytacjami będą kasowane. 

Uczestnicy Kiermaszu wystawiając produkt zaświadczają, że jest to produkt starannie wykonany i zgodny ze 

zdjęciem dodanym do licytacji.  

https://www.facebook.com/groups/1064104167385508
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fk3y3ee%3Ffbclid%3DIwAR3xPTItoNHdzGmuvBheDskfzpNnwH7LMaVg2zdTTgySe1QEIKNKkjFRSFk&h=AT24qQna4b0Wop6ea2aQHQZz9-vAOOPFAxPo6lO2Mejte64f2pNu32iyHBqiL9ScVZxpA_Ov7JU7k3bEmDNE3o9TF6YjhcwspbO2MTd_bCuyESeXPMtn02cx0nMLhp3t5UfY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Qd_sKUDVrUFlKZZdOPBCHhJoW0tHSowy4w5WjizCQIwiXVpeS9SrQUKQ_jn4anKHkkHKFRI2kLNBByZBda2MSdNBFp8zYDULFUPTz4HHMNF95sH0ge-5jSTIlB0kazej6VdI7k4i9z_FHy-49mX9IhoeuS2LkKxVbtqCFNofM59RZ9GhogxXWHc6hxww8Cz1MDRrgNR1AmCxlaQ


 

 Po wygranej licytacji licytujący kontaktuje się z wystawiającym w celu ustalenia dogodnej formy odbioru 

wylicytowanego przedmiotu.  

 

4.  Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności 

za ich uszkodzenia w czasie trwania Kiermaszu Świątecznego.  

 Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność 

oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w 

drodze porozumienia między stronami.  

 Do niniejszego regulaminu sporządzone zostały "zasady Kiermaszu Świątecznego" dostępne na stronie 

dedykowanej Kiermaszowi Świątecznemu na Facebooku. 

 Środku pieniężne zebrane podczas kiermaszu zostaną w 30% zwrócone klasie a w 70% pokryją koszty 

przygotowania interaktywnej klasy do nauki języków obcych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

Środki zebrane przez licytacje lokalnych artystów, osoby prywatne tworzące rękodzieło, podmioty ekonomii 

społecznej, stowarzyszenia z terenu Gminy Swarzędz będą w całości przekazane na przygotowanie 

interaktywnej klasy do nauki języków obcych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Świątecznego Kiermaszu 

Bożonarodzeniowego z przyczyn losowych. 

Zasady Kiermaszu Świątecznego; 

 

- Wystaw przedmiot na licytację, wystawiony przedmiot musi zawierać następujące elementy:  

 nazwa klasy,  

 wyraźne zdjęcie, 

 opis - jasny i czytelny  

 cena początkowa i kwota, co ile licytujemy 

 początek i koniec licytacji,  

 sposób odbioru/przekazania przedmiotu,  

 koszt wysyłki 

 link do zbiórki, informację, że przebijamy o 5zł. 

  Wystawiamy przedmiot maksymalnie na 3 dni i kończymy zawszę o 21:00.  

- Przebijamy zawsze o 5 zł.  

- Po upływie terminu licytacji - wystawiający zobowiązany jest oznaczyć wygrywającego. Wygrywa osoba, 

która zaproponuje największą kwotę. 

- Po zakończonej licytacji, Wygrywający wpłaca deklarowaną kwotę na zbiórkę z linka w danej aukcji i 

wkleja potwierdzenie w komentarzu aukcji. Potwierdzenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację 

wpłacającego: imię i/lub nazwisko oraz nazwę przedmiotu/usługi. Wówczas Wystawiający Przedmiot 

kontaktuje się ze Zwycięzcą w celu przekazania przedmiotu. 

- Nie usuwamy postów.  

 

Koordynatorami Kiermaszu Świątecznego są:  

-  Katarzyna Adamiak 

-  Marlena Gabska  

-  Anna Ładniak-Błachnio  

-  Anna Lis 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.11.2020r i wchodzi w życie z dniem 

zatwierdzenia. 


