
 
REGULAMIN GIEŁDY ZABAWEK 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz uczestnictwa dzieci i rodziców w Giełdzie 
Zabawek (dalej: Giełda). Giełda jest przedsięwzięciem społecznym Rady Rodziców przy SP nr 
133 i nie stanowi zajęć szkolnych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.  

2. [ORGANIZATORZY] Organizatorem Giełdy zabawek są Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 133 w (dalej: Organizatorzy).  

3. [CELE EDUKACYJNE] Celem Giełdy jest danie dzieciom możliwości bezpiecznej nauki wymiany 
gotówkowej i bezgotówkowej zabawek będących w ich posiadaniu. Organizatorzy szczerze 
wierzą, że dzięki temu Giełda pozwoli:  

a. w bezpieczny i akceptowalny dla rodziców sposób kształtować w dzieciach dbałość o 
swoje rzeczy, poszanowanie pieniędzy, umiejętność liczenia pieniędzy, umiejętność 
radzenia sobie z pozytywnymi i negatywnymi emocjami związanymi z obrotem 
pieniędzmi, umiejętność dokonywania prostych transakcji finansowych, umiejętność 
argumentowania, jak również zaszczepiać u dzieci postawę proaktywności i 
przedsiębiorczości,  

b. dokonywać przez dzieci pierwszych transakcji gotówkowych w zakresie i formie 
zaakceptowanej przez rodziców oraz przeżywać związane z tym pozytywne i 
negatywne emocje, dzięki czemu dzieci szybciej staną się świadomym uczestnikiem 
rynku pieniężnego, a jednocześnie będą mniej podatne na wpływy zewnętrzne 
(reklama słodyczy i zabawek, wątpliwej jakości promocje itp.),  

c. dać dzieciom bezpieczną przestrzeń do uczenia się operowania prawdziwymi 
pieniędzmi metodą prób i błędów pomiędzy rówieśnikami oraz ponoszenia 
odpowiedzialności za własne, choćby często nieporadne i nielogiczne (z punktu 
widzenia dorosłego), działania i transakcje.  

4. [CZAS I MIEJSCE] Giełda odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia 2018r w godzinach od 17.00 
do 19.00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 133 w Warszawie, ul. Fontany 3.  

5. [UCZESTNICY] W Giełdzie mogą brać udział wyłącznie dzieci będące uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 133 w Warszawie, ul. Fontany 3, które zostały zgłoszone przez swoich 
rodziców/opiekunów prawnych.  

6. [WARUNEK UCZESTNICTWA] Warunkiem uczestnictwa dziecka w Giełdzie jest podpisanie 
przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka pisemnego oświadczenia i przekazanie go 
Organizatorom Giełdy oraz stosowanie się do niniejszego Regulaminu i poleceń 
Organizatorów. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.  

7. [UDZIAŁ] Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zarówno dla sprzedających jak i dla 
odwiedzających Giełdę.  

8. Na teren Giełdy sprzedawca może wejść pół godziny przed rozpoczęciem Giełdy w celu 
przygotowania stoiska. Organizatorzy Giełdy wskazują miejsce, na którym uczestnik tworzy 
samodzielne stoisko. Miejsca sprzedaży są przyznawane według kolejności przybycia, w 
pierwszej kolejności miejsca przy stołach, a gdy ich zabraknie, wydzielone przez 
Organizatorów miejsca na podłodze.  

9. Po zakończeniu Giełdy sprzedający powinien pozostawić stoisko w stanie w jakim zostało im 
przekazane przed rozpoczęciem Giełdy. Należy bezwzględnie zabrać ze sobą wszystkie 
niesprzedane przedmioty.  

10. [REZYGNACJA] Nie przestrzeganie przez dziecko lub rodzica niniejszego Regulaminu jest 
równoznaczne z rezygnacją dziecka i rodzica z dalszego udziału w Giełdzie i zgodą na 
niezwłoczne opuszczenie miejsca Giełdy.  

11. [RZECZY DOZWOLONE] Do obrotu przez dzieci na Giełdzie dopuszczone są wyłącznie 
przedmioty fizyczne (nie wirtualne) zaakceptowane do sprzedaży przez ich 



rodziców/opiekunów prawnych, które służą dzieciom do zabawy i rozwoju, w szczególności: 
zabawki, książki, gry planszowe, sprzęt sportowy. Przedmioty powinny być w stanie 
umożliwiającym dalsze użytkowanie.  

12. [RZECZY ZABRONIONE] Z obrotu na Giełdzie wyłączone są w szczególności:  
a. artykuły niebezpieczne,  
b. urządzenia elektroniczne typu konsola, telefon komórkowy, tablet oraz wszelkie 

nośniki gier, z uwagi na trudność sprawdzenia przez dziecko, czy w momencie 
kupna/sprzedaży ten przedmiot jest wolny od wad fizycznych lub prawnych,  

c. wszelkie artykuły spożywcze.  
13. Organizatorzy, mając na względzie dobro dzieci, może wyłączyć z obrotu na Giełdzie także 

inne przedmioty nie wymienione powyżej.  
14. [TRANSAKCJE] Sprzedający powinien przygotować informację z sugerowaną ceną dla 

każdego ze sprzedawanych przez siebie przedmiotów. Ostateczne ceny ustalane są pomiędzy 
kupującym a sprzedającym. Istnieje możliwość sprzedaży na zasadzie wymiany. Organizatorzy 
Giełdy nie są stroną transakcji, nie biorą odpowiedzialności za towary oferowane do 
sprzedaży, ani nie pobierają prowizji od sprzedanych towarów.  

15. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ] Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy. 
Za bezpieczeństwo dzieci podczas Giełdy Zabawek odpowiadają rodzice / opiekunowie 
prawni.  



………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………….. 

Imię i wiek dziecka 

 

………………………………………………………….. 

Klasa 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Ja jako rodzic/ opiekun prawny jestem świadoma/y celów edukacyjnych Giełdy Zabawek, w 
szczególności korzyści, które moje dziecko może odnieść z udziału w Giełdzie Zabawek, jak 
również negatywnych emocji, które mogą towarzyszyć memu dziecku w trakcie i po 
zakończeniu Giełdy Zabawek. 

2. Oświadczam, że przeczytałam/em Regulamin Giełdy Zabawek i go akceptuję. 
3. Zgadzam się na wniesienie przez moje dziecko na teren Giełdy rzeczy dopuszczonych w 

Regulaminie Giełdy Zabawek do obrotu na Giełdzie Zabawek, które: 
a. są moją własnością, a w posiadaniu mojego dziecka, 
b. są sprawne, niewadliwe i nadają się do dalszego użytku, 
c. uprzednio sprawdziłam/em i dopuściłam/em do obrotu na Giełdzie Zabawek. 

4. Wyrażam zgodę na wniesienie przez dziecko i użycie w obrocie na Giełdzie Zabawek 
pieniędzy w kwocie przez siebie zaakceptowanej i nie większej niż 100 zł (słownie: sto 
złotych). 

5. Z góry akceptuję transakcje, które zostaną dokonane przez dziecko i oświadczam, że nie będę 
wnosić o ich unieważnienie/ zmianę, bo jestem w pełni świadoma/y nadrzędności 
edukacyjnego celu Giełdy. 

6. Mam świadomość, że w przypadku nie stosowania się przez dziecko lub przeze mnie do 
Regulaminu Giełdy Zabawek w trakcie jej trwania, organizatorzy mają prawo do odsunięcia 
mnie i mojego dziecka od Giełdy Zabawek. 

7. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas Giełdy Zabawek. 

 

 

 

…………………………………………………………………..                        …………………………………………………………………..  

podpis rodzica/ opiekana prawnego dziecka                                                 miejscowość, data 


