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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYMIANIE PRZEDMIOTÓW 

„SWAP – JESIENNE PORZĄDKI” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

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

przedmiotów pomiędzy Uczestnikami wydarzenia. 

2. Organizatorem Wymiany przedmiotów “SWAP – jesienne porządki”, zwanym dalej 

Organizatorem, jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w DS „Babilon” ul. Idziego Radziszewskiego 17/4, 

20-036 Lublin. 

3. Wymiana przedmiotów “SWAP – jesienne porządki”, zwana dalej Wymianą, odbędzie się 

w dniu 20 listopada 2019 r. w godzinach od 15 do 21 w Foyer Inkubatora Medialno-

Artystycznego Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, 

ul. Radziszewskiego 16, 20-036 Lublin . 

4. Uczestnikiem Wymiany, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

5. Udział w Wymianie jest nieodpłatny. 

§2. Warunki uczestnictwa oraz założenia organizacyjne 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wymianie jest akceptacja postanowień Regulaminu. 

2. Uczestnicy mogą dokonywać wymiany przedmiotów pomiędzy sobą wedle własnego 

uznania przy czym mogą oni poprosić Organizatora o wskazanie przykładowego 

sposobu/formy, na podstawie którego dokonana zostanie wymiana. Forma wymiany 

wskazana przez Organizatora w żaden sposób nie jest wiążąca dla stron dokonujących 

wymiany. 

3. Wszelkie transakcje dokonywane zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej  

są niedopuszczalne. 

4. Wykaz przedmiotów podlegających wymianie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość do rozszerzenia katalogu przedmiotów określonych 

w Załączniku nr 1.  

6. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem przedłożonych do wymiany przedmiotów, a w 

razie skierowania do Organizatora roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik zobowiązany 

jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody. 



strona 2 z 3 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją 

wymiany przedmiotów pomiędzy Uczestnikami. 

8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Wymianie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad 

współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§3. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 6 listopada 2019 r. 
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Załącznik nr 1. 

Wykaz przedmiotów podlegających wymianie: 

1) kasety magnetofonowe; 

2) płyty CD, DVD i Blu-ray; 

3) płyty winylowe; 

4) książki wydane w dowolnym języku; 

5) komiksy wydane w dowolnym języku; 

6) gry planszowe; 

7) gry komputerowe na płytach CD i DVD niewymagające aktywacji przez Internet, bądź 

nigdy wcześniej nie aktywowane. 

 


