PRAVIDLA SEZÓNNÍ BURZY
DĚTSKÉHO I TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Jaro 2022
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přijímáme maximálně 25 ks na osobu / Jeden člověk předává počet povolených věcí
vítáme větší oblečení, cca do velikosti 170
přijímám pouze předem označené zboží podle Pravidel značení
z vašeho prodaného zboží Vám bude odečtena provize 25% z ceny tohoto zboží
z vašeho neprodaného zboží Vám budou odečtena 1Kč za každý neprodaný kus
při donesení předem neoznačených věcí bude účtován poplatek 1-25 Kč dle počtu věcí
při přebrání
vždy je třeba, aby prodávající se zástupcem Želvičky překontrolovali seznam a
přinesené zboží. Pokud to prodávající odmítne, neponese RC Želvička za případné
chybějící zboží odpovědnost
přijímáme jen sezónní dětské oblečení a dětské potřeby, těhotenské oblečení,
z hygienických důvodů se nepřijímají kalhotky a slipy
boty přijímáme pouze pěkné a zachovalé, nesešlapané
veškeré zboží musí být zachovalé a čisté, vyhrazujeme si právo některé zboží
nepřijmout, např. hodně obnošené, děravé, flekaté, zapáchající nebo neodpovídající
povaze burzy
objemné věci-kočárky, postýlky, autosedačky aj. - přijímáme po předchozí domluvě
na burzu přinášejte takové zboží, které byste si také vy rádi koupili, bude tak mít
větší šanci zboží prodat
zvažte prosím pečlivě, jakou cenu zboží stanovíte, zaokrouhlujte ceny na celé desítky
nebo pětikoruny
peníze za prodané zboží vám budou vyplaceny v hotovosti
ústřižek seznamu zboží pečlivě uschovejte pro výdej zboží
v den výběru, tj. v pátek 1. 4. 2022, není možno zboží zároveň nakupovat
prodej probíhá v sobotu 2.4. 2022
neprodané zboží se vyzvedává v neděli 3. 4. 2022 od 16:00 do 18:00 hod.
uschování nevyzvednutého zboží bez předchozího souhlasu organizátorů burzy je
zpoplatněno 50 Kč a zboží se uschovává max. do 13. 4. 2022
Poté bude předáno na charitu.
V Klimkovicích 1. 3. 2022
Rodinné centrum Želvička, Komenského 112, Klimkovice,
Tel: 725 166 100 p. Návratová, www.zelvicka.info, rc.zelvicka@seznam.cz

