II.

Wjazd na giełdę w celu sprzedaży towarów z samochodu,
przy samochodzie, na ziemi – w miejscu wyznaczonym
przez organizatora giełdy (meble, opony, części zamienne,
pokrowce itp.):

a) z samochodu osobowego
b) z samochodu ciężarowego o DMC do 3.5 t
c) z samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3.5 t
d) z samochodu ciężarowego o DMC powyżej 9 t
e) za handel z ziemi, ze straganu
- stawka minimalna
- stawka maksymalna
III.

10,00 zł
50,00 zł

Pozostałe opłaty:

a) bary przewoźne (opłata netto za każdą niedzielę)
b) sprzedaż lodów (opłata netto za każdą niedzielę)
IV.

25,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
50,00 zł

122,40 zł
50,00 zł

Wysokość opłat za usługi w Biurze Giełdy
oraz inne opłaty obowiązujące na giełdzie:

1. Umowy dobrowolne – sprzedaż druków
2. Usługi ksero A4
3. Usługi ksero A3
4. Ogłoszenie przez radiowęzeł w czasie trwania giełdy, 1 raz
5. Piesi – wejście na giełdę
6. Opłata za korzystanie z WC

3,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

V. Postój pojazdów na terenie Stacji Paliw, parkingu przy Salonie Samochodowym i ASO
Peugeot od strony Stacji Paliw oraz na zapleczu Serwisu Blacharsko-Lakierniczego
w czasie trwania giełdy
2,00 zł
VI. Postój pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie placu giełdowego na parkingu Salonu
„Okazje Lwa” i wzdłuż budynku Serwisu Blacharsko-Lakierniczego do linii ściany
szczytowej budynku Salonu „Okazje Lwa”
20,00 zł
VII. Pozostawienie samochodu na parkingach giełdowych lub na placu giełdowym po
godzinach wyznaczonych w Regulaminie Giełdy, wymaga każdorazowo uzgodnienia z
Organizatorem Giełdy (obecnym na giełdzie).
Cena za pozostawienie samochodu wynosi
20,00 zł/doba
VIII. Handel z samochodu osobowego na terenie parkingu giełdowego
Ustalona cena dotyczy handlu psami na wydzielonych
Stanowiskach parkingowych przy ASO Peugeot od strony Stacji
Paliw. Do tego celu wydziela się 5 stanowisk.

15,00 zł

IX. Dystrybucja czasopism reklamowych (Gazety, Broszury, Foldery,
Katalogi itp.
50,00 zł/dzień

X. Roznoszenie materiałów reklamowych (ulotki, druki reklamowe itp.)
15,00 zł/osoba/1 dzień

XI. Zbieranie ogłoszeń płatnych do gazet, stron internetowych itp.
20,00 zł/osoba/1 dzień
XII. Inne nieuregulowane zapisami formy wjazdu na giełdę, handel na giełdzie, zasady
korzystania z parkingów oraz ustalanie cen – wymaga uzgodnień
z Przedstawicielem Zarządu Firmy.

