
REGULAMIN WYMIANY (SWAP)

§ 1

Akcja

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się wymiana sąsiedzka

(bezgotówkowa wymiana rzeczy), zwana dalej „Akcją”.

2. Akcja odbywa się w ramach wydarzenia „Fuzja z Latem” (zwanego dalej „Imprezą”).

Regulamin Imprezy, dostępny pod adresem internetowym:

https://fuzja-echo.pl/fuzjalodz/fuzja-z-latem/fuzja-z-latem-w-ogrodach-anny/ znajduje

zastosowanie do Akcji. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Imprezy i

nie wyłącza jego stosowania w jakimkolwiek zakresie.

§ 2

Termin Akcji

Akcja odbywać się będzie w następujących terminach: 31 lipca 2021 r., 28 sierpnia 2021 r.

oraz 25 września 2021 r.

§ 3

Organizator

Organizatorem Akcji jest LIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Gdańsku (80-363), przy ul. Piastowskiej 67, (NIP 584-273-24-27, REGON 221918273)

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000469064 (zwana dalej: „Organizatorem”).

§ 4

Sposób przeprowadzenia Akcji

1. Akcja polega na bezgotówkowej wymianie, zostawieniu, oddaniu rzeczy pomiędzy

uczestnikami wydarzenia lub wspieraniu wybranych przez uczestnika inicjatyw.

Działania te polegają na:

a) „wymiana” - zostawienie przez uczestnika rzeczy w ogólnodostępnym Exchange

Boxie w zamian za zabranie znajdującego się w już w boksie przedmiotu;

b) „zostawienie” - przekazanie swojego przedmiotu do Exchange Boxu;

c) „wspieranie” - działania charytatywne, w ramach których uczestnik przekazuje

przedmioty wybranej przez Organizatora organizacji czy instytucji (są to w

szczególności instytucje takie jak: domy dziecka, schroniska dla zwierząt, domy

opieki dla osób starszych).

https://fuzja-echo.pl/fuzjalodz/fuzja-z-latem/fuzja-z-latem-w-ogrodach-anny/


2. Organizator zapewnia infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia Akcji, w tym

ekspozytory do odzieży, zastawki, stoliki, skrzyneczki do ekspozycji, boxy wystawowe.

§ 5

Przedmioty

1. Przedmiotami, które podlegają wymianie, zostawieniu, oddaniu są rzeczy ruchome, w

szczególności: odzież, książki, rośliny, akcesoria (np. płyty CD, płyty winylowe, design

użytkowy, zabawki dla dzieci, biżuteria). Przedmioty nie mogą być zniszczone.

2. Organizator zezwala na wymianę, zostawienie, oddanie przedmiotów z drugiej ręki,

wyrobów artystycznych, rękodzieła, wyrobów własnych.

3. Odzież podlegająca wymianie, zostawieniu, oddaniu musi zostać wyprana przed

udostępnieniem jej w celach Akcji.

4. W trakcie Akcji obowiązuje zakaz wymiany, zostawiania lub oddawania przedmiotów,

których wprowadzanie do obrotu jest zakazane przez powszechnie obowiązujące

przepisy prawa. Organizator zastrzega również, że w ramach Akcji nie mogą być
udostępniane towary chemiczne i spożywcze, mające żrące właściwości, mające

nieprzyjemny zapach, towary podlegające koncesji lub stanowiące zagrożenia dla

uczestników.

5. Przedmioty, które zostały umieszczone w Exchange Boxie, a nie zostały zabrane przez

innego uczestnika, trafiają do kategorii „Oddane” lub zostają przekazane do akcji

wymiany roślin lub książek, które zorganizowane będą pod kierownictwem

Organizatora.

§ 6

Akceptacja regulaminu

Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem

zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników w materiałach promujących to

wydarzenie na zasadach przewidzianych w regulaminie Imprezy.

§ 7

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany zapisów w Regulaminie.


