
Regulamin akcji Wirówka 

 

1. Wirówka jest wydarzeniem organizowanym przez Akademię Humanistyczno- 

-Ekonomiczną w Łodzi we współpracy z Instytutem Postępowania Twórczego. 

2. Celem Wirówki jest sprzedaż oraz wymiana ubrań w duchu dbania o środowisko oraz 

uświadomienie, że małymi krokami możemy zadbać o naszą planetę. 

3. Wirówka organizowana jest w dniu 4 grudnia 2022 r. w godzinach 9.30–14.00 w Patio 

przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. 

4. Wejście dla wystawców na teren Wirówki będzie możliwe od godziny 8.30, dla 

kupujących od godziny 9.30. 

5. Wystawcy mogą sprzedawać przedmioty, które są ich własnością, jedynie w ilościach 

detalicznych. 

6. Wszystkie przedmioty wystawione podczas Wirówki muszą posiadać widoczną cenę. 

7. Żadne przedmioty nie mogą być zniszczone ani brudne. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż, zawierane transakcje, 

wymiany. 

9. Organizator zapewnia krzesła oraz stoliki/ławki do dyspozycji wystawców – 

konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa. 

10. Prosimy, by w razie potrzeby wystawca zabrał ze sobą własny wieszak na ubrania lub 

inne akcesoria potrzebne do ekspozycji na stoisku. 

11.  Zabronione jest rozkładanie ubrań na podłodze. 

12. Na terenie Wirówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia 

wyrobów tytoniowych oraz zażywania innych używek. 

13. Wystawcy nie ponoszą kosztów – udział jest bezpłatny. 

14. Wystawcami mogą być tylko osoby pełnoletnie. 

15. Zgłoszenia dokonujemy we własnym imieniu. 

16. Zgłoszenia przyjmujemy na adres wirowka@ahe.lodz.pl.  

17. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia 2022 r. do godziny 13.00 lub do wyczerpania 

liczby miejsc. 

18.  Zgłoszenie do udziału w Wirówce jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

19.  Kolejność zgłoszeń decyduje o wpisie na listę wystawców Wirówki. 

20. Wystawca, który chce zrezygnować z udziału w wydarzeniu, proszony jest o jak 

najszybsze poinformowanie Organizatora drogą mailową: wirowka@ahe.lodz.pl.  

21. Wystawcy po zakończeniu Wirówki zobowiązani są do pozostawienia miejsca w 

czystości i w nienaruszonym stanie. Po zakończeniu wydarzenia można demontować 

stoiska do godziny 15.00. 

22. Osoby, które nie zastosują się do wymogów regulaminu, nie będą mogły brać udziału 

w kolejnych Wirówkach. 

23. Organizator z przyczyn niezależnych zastrzega sobie prawo do odwołania lub 

przełożenia Wirówki na inny termin. 
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