
Swap Party po naszemu Szmateks Party po raz pierwszy w Mysłowicach już w niedzielę 
24  i sobotę 30 listopad, pasaż marketu Auchan w godz. od 13:00 do 17:00

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”
Akcja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych.

I. Na wymianę przynosimy:
1. rzeczy, które się nam znudziły lub przestały podobać; które są na nas za duże 

lub za małe na nas nie pasują, które zalegają w szafie i blokują miejsce dla nowych ubrań, które 
dostałyśmy w nietrafionym prezencie.

2. Szmateks party to impreza madowa, więc przynosimy: ubrania, biżuterię, torebki, paski  i inne 
akcesoria modowe. Można zabrać też kosmetyki, jeśli nie były otwierane i używane.

3. Wszystkie rzeczy muszą być czyste i w dobrym stanie. Nie przynosimy ubrań poplamionych, 
uszkodzonych, z lumpeksów, bielizny osobistej (chyba że jest nowa, z metką i nie używana).

4. Można przynieść maksymalnie 20 ubrań. Biżuteria, paski, szale i apaszki – bez ograniczeń.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za wzory, kolory, rozmiary przyniesionych ubrań, natomiast 

jakość i czystość zostaną sprawdzone.
II. Zasady wymiany rzeczy z innymi uczestnikami

1. po przyjściu i zarejestrowaniu się, otrzymujesz  identyfikator z nr  jakim podpisujesz  swoje 
rzeczy.

2. Wieszasz swoje ubranie w wybranym lub wskazanym przez organizatora miejscu (pamiętaj o 
podpisaniu rzeczy i przyniesieniu własnych WIESZAKÓW i stołów turystycznych do wyłożenia 
biżuterii ).

3. Zaczynasz oglądać to, co przyniosły inni uczestnicy. Jeśli coś Ci się spodoba i na Ciebie pasuje 
(jest możliwość przymierzenia) szukasz właścicielki ubrania (po identyfikatorze) i wskazujesz jej
swoje rzeczy. Jeśli znajdzie ona wśród nich coś 
co i jej się podoba, wówczas dochodzi do wymiany. Możesz też zaproponować odkupienie 
ubrania za 10, 15 lub 20 zł. 

4. Jeśli komuś spodobają  się Twoje rzeczy – znajdzie Ciebie (więc nie stój przy własnych 
wieszakach i nie czekaj) i zaproponuje w zamian coś ze swojej kolekcji. Jeśli nic Ci się nie 
spodoba będziesz mogła zaproponować odstąpienie swojej rzeczy za 10,15 lub 20 zł.

5. Szmateks party trwa na ogół 3-4 godziny. Jak się zmęczymy bieganiem miedzy wieszakami 
można (a nawet należy) zrobić sobie przerwę na zakupy w markecie Auchan. Wymieniamy się 
ubraniami do momentu aż wszyscy będziemy zadowoleni.

6. Szmateks Party to przede wszystkim okazja do świetnej zabawy dlatego przychodzimy z dobrym
humorem.

7. Po imprezie rzeczy, których nie wymieniłyśmy, a nie chcemy ich zabierać do domu, można 
zostawić w wydzielonym miejscu, przekażemy je potrzebującym

II. Jeśli nadal masz pytania lub chcesz się z nami podzielić swoimi pomysłami i przemyśleniami 
możesz napisać lub zadzwonić do stowarzyszenia.

III. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestników wymiany, 

które zostały zagubione, skradzione, zniszczone etc. Osoby nadzorujące WYMIANĘ dołożą 
wszelkich starań, aby takie sytuacje nie zaistniały, jednakże musimy pilnować swoich rzeczy 
również we własnym zakresie.


