
 

SZKOLNY KIERMASZ 

PODRĘCZNIKÓW 

 

Miejsce: pokój socjalny przy bibliotece szkolnej 

Czas trwania całej akcji: od 8 września (środa) do 16 września (czwartek) 

REGULAMIN 

SPRZEDAŻ 

Sprzedający (uczniowie TZN) przynoszą książki, które są w bardzo dobrym stanie. Kupujący będzie nabywał 

książki ‘w ciemno’, bez wcześniejszej możliwości ich obejrzenia, dlatego organizatorzy (opiekunowie SU) 

zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia książki, jeśli będzie w złym stanie (popisana, wypełniona 

długopisem, pomięta, itp.). 

Sprzedający przynoszą książki do wyznaczonego miejsca w następujących dniach: 

środa 8.09 

w godz. 13:15-14:15 oraz 14:15-14:55 

czwartek 9.09 

w godz. 14:05-15:00 oraz 9:55-11:30 

piątek 10.09 

w godz. 11:30-12:30 oraz 12:30-13:30 

 

Każdy sprzedający może sprzedać maksymalnie 5 książek. Stan oddanych książek jest oceniany przez osobę 

przyjmującą. Zastrzegamy prawo do odmowy przyjęcia książki, jeśli będzie w stanie nie nadającym się do 

ponownego użytkowania. Prosimy mieć już wcześniej wycenione książki tak, aby w momencie zostawiania 

ich od razu móc wypełnić kartę. 

Każdy sprzedający zostawia w w/w dniach książki wypełniając naszą szkolną „KARTĘ SPRZEDAŻY”. 

 

UWAGA: każdy sprzedający przynosząc książki ma zakryte usta i nos. 

 

Książki przez weekend poddane są kwarantannie w zabezpieczonym pomieszczeniu. 



 

KUPNO, CZYLI WYBÓR KSIĄŻEK Z LISTY I ICH OPŁACENIE 

Uczniów zainteresowanych zakupem książek używanych zapraszamy do wyznaczonego miejsca w 

następujących dniach w celu zapoznania się z katalogiem dostępnych książek i ich zakupem (opłaceniem): 

poniedziałek 13.09 

w godz. 9:35-10:35, 12:30-13:30 oraz 14:55-15:45 

wtorek 14.09 

w godz. 11:30-12:30 

 

UWAGA: Lista dostępnych książek będzie także umieszczona w weekend (11-12.09) na stronie 

internetowej i profilu FB Szkoły. 

 

Każdy kupujący, po wybraniu książek z katalogu, wypełnia naszą szkolną „KARTĘ ZAKUPU” i opłaca 

wybrane książki zgodnie z cennikiem podanym na „KARCIE SPRZEDAŻY” przez sprzedającego. Następnie 

kupujący zachowuje „KARTĘ ZAKUPU”. Prosimy kupujących o przynoszenie odliczonej gotówki, 

zgodnie z ceną z katalogu. 

 

UWAGA: każdy kupujący przychodzi z zakrytymi ustami i nosem. 

 

ODBIÓR ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK 

Po odbiór zakupionych książek uczniowie przychodzą w maseczkach. Każdy uczeń ma ze sobą „KARTĘ 

ZAKUPU”. Uczeń zabiera sam z ławki zakupione książki. 

Odbiór odbędzie się w dniu: 

środa 15.09 

w godz. 13:15-14:15 oraz 11:40-12:30; 13:30-14:55 

 

ROZLICZENIE ZE SPRZEDAJĄCYMI 

czwartek 16.09 

w godz. 8:50-11:30 oraz 14:05-15:00 

Każdy sprzedający wchodzi pojedynczo w maseczce w celu odebrania pieniążków i/lub książek, które nie 

zostały sprzedane! 

W razie nieobecności sprzedającego w w/w dniu, organizatorzy będą się z taką osobą kontaktować 

telefonicznie. 

Organizatorzy kiermaszu szkolnego - opiekunowie SU 


