
                        KOMUNIKAT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO  

        ZWIĄZANY Z URUCHOMIENIEM I FUNKCFJONOWANIEM TARGOWISKA           

       (GIEŁDY) NA GIEŁDZIE SAMOCHODOWEJ W OŚRORODKU „MOTO – RAJ”  

                                                W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
1. Z dniem 26 kwietnia 2020 r Automobilklub Kielecki uruchamia ponownie działalność 

targowiska (giełdy) na terenie giełdy samochodowej w Ośrodku „moto-raj” w Miedzianej 

Górze 

2. Targowisko (giełda) na czas od 26.04.2020r. aż do odwołania, funkcjonować będzie w 

oparci o regulamin określający zasady jego funkcjonowania.      

3. Dla osób, które opłaciły za m-c marzec abonament handlowy lub gastronomiczny oraz 

stoisko o pow. 1,5 m² będą wjeżdżały na plac targu (giełdy) bramą abonamentową nr 3 

to jest - bezpośrednio z drogi krajowej nr 74, bez konieczności uiszczania opłaty przez 

dwie kolejne giełdy. 

Osoby te przy wjeździe na plac targowy (giełdę) w dniu 26.04 i 03.05 powinny okazać 

opłatę abonamentową za m-c marzec br., za m-c maj osoby te powinny wnieść opłatę 

abonamentową za 4 niedziele odpowiednio: 

- stoisko handlowe              – 230,00 zł.  

- stoisko gastronomiczne   – 280,00 zł.  

- stoisko o pow. 1,5 m²       – 120,00 zł.     

4. Osoby, które nie wykupiły abonamentu za m-c marzec, powinny opłacić abonament za 5 

niedziel w maju. Przy wjeździe 26.04 wjeżdżający powinien wjechać bramą nr 1 opłacając 

bilet jednorazowy w wysokości jak niżej.   

- stoisko handlowe              – 290,00 zł. + 75,00 zł. (za kwiecień) 

- stoisko gastronomiczne   – 350,00 zł. + 75,00 zł. (za kwiecień) 

- stoisko o pow. 1,5 m²       – 120,00 zł. + 35 zł (za kwiecień). 

5. Opłaty abonamentów powinny się odbywać przelewem na konto Automobilklubu 

 nr 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001 z informacją czy ma być wystawiona faktura czy 

paragon. Odbiór faktur i załączników do paragonu będzie się odbywał w kasie głównej 

przy zachowaniu środków ostrożności – 1 osoba na jedno stanowisko kasowe. 

6. Godziny otwarcia targowiska (giełdy) pozostają bez zmian godz. 6.00 do 13.00. 

7. W tym okresie wjazd na giełdę będzie się odbywał wyłącznie przez 2 bramy:  

- przez bramę nr 1 od strony odcinka leśnego toru na którym zlokalizowany jest    

   parking,  

- przez bramę nr 3 bezpośrednio z drogi krajowej nr 74 – Wjazd tylko dla osób z  

   opłaconym abonamentem handlowym lub gastronomicznym.  

8. Zamyka się do odwołania wjazd bramą nr 2 z drogi dojazdowej do Ośrodka od drogi nr 

74 wzdłuż prywatnych posesji, parkingów i placów targowych. 

9. Dla pieszych wchodzących i wychodzących z placu targowego (giełdy) pozostawia się 3 

wejścia: 

- przez bramę nr 1 bezpośrednio z parkingu na odcinku leśnym toru. 

- przez furtkę przy bramie abonamentowej nr 3 bezpośrednio z drogi nr 74  

- przez furtkę z drogi dojazdowej do Ośrodka bezpośrednio przy portierni.    



     


