PRAVIDLA a PODMÍNKY – Burza jaro/léto 2.4. – 3. 4. 2020
Šaty, kola, botičky, vše pro vaše dětičky…
Nabízí se vám jedinečná příležitost k vyklizení skříní a komisnímu prodeji věcí, které již nepotřebujete. Ale
samozřejmě také příležitost výhodného nákupu toho, co vám momentálně chybí.
Věci do prodeje lze věnovat také jako dar ZŠ. Celý výtěžek půjde na konto SRPDŠ a je určen na potřeby
žáků naší školy.
Na burzu přijímáme:
sezónní, vyprané, nepoškozené dětské a dámské oblečení a obuv (přijmeme pouze vyčištěnou obuv ve
velmi dobrém stavu). Přijímáme oblečení, boty a sportovní potřeby, které se vztahují k nadcházejícímu
ročnímu období.







těhotenské oblečení, jednorázové pleny,
kočárky, autosedačky, cyklosedačky, sportovní vybavení (helmy, in-line brusle, batohy, ...)
vybavení pro letní sporty
příslušenství pro miminka (postýlky, židličky, zavinovačky, šátky na nošení dětí, babyvaky, kojící
polštáře, chůvičky, hrazdičky, dětské kolotoče, chodítka ...),
hračky – (stavebnice, hry, panenky, CD, DVD...), dětské knihy,
všechno co má kola (odrážedla, koloběžky, trojkolky, dětská kola, kočárky pro panenky...).

K prodeji nepřijímáme:
Plyšové hračky, velmi drobné věci, zboží, které je poškozené, nefunkční. Vyhrazujeme si právo věci na
burzu nepřijmout. Věci musí být v dobrém stavu, moderní, funkční. Poškozené nebo špatně označené
zboží bude z prodeje vyřazeno.

ZÁKLADNÍ KROKY PRO ÚČAST NA BURZE:
Pokud se rozhodnete prodávat věci na dětské burze, je nejprve nutné se zaregistrovat k prodeji. Na tel.č.
777 259 539 obdržíte vaše OSOBNÍ ČÍSLO, pod kterým budete věci prodávat.
Registraci můžete provést i na místě, s vyplněním formuláře a označením zboží vám rádi pomůžeme.
V tomto případě je potřeba počítat s časovou rezervou pro příjem zboží.
Stáhněte si prodejní formulář a sepište na něj všechny věci, které budete prodávat. Formulář ke stažení
je na www.zsklasterec.cz. Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, vyzvedněte si jej ve školní jídelně
nebo u školnice p. Randisové.
Zboží určené k prodeji bude přijímáno pouze ve stanovené dny a určené hodiny v prostorách školní
jídelny, věci darované k prodeji můžete odevzdat kdykoliv ve školní jídelně nebo školnici p. Randisové.
Při příjmu věcí mají přednost prodávající s přiděleným osobním číslem, vyplněným prodejním listem a
označeným zbožím. Pokud prodávající nemá vyplněný prodejní list ani označené zboží, pomůžeme mu,
ale zápis zboží bude proveden zkráceně (tzn. bez popisu).

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRODÁVANÝCH VĚCÍ:
Do prodejního listu vyplňte v záhlaví své osobní číslo a níže seznam zboží k prodeji (pořadové číslo, popis,
cena). Při popisu jednotlivých věcí v evidenčním listu se uvádí zejména označení druhu věci (např. tričko s

kr. rukávem, rifle, …), barvu, velikost a nějaký výraznější identifikační znak (např. proužek, obrázek
medvídka, značka…). Prosíme o přesný popis, nestačí např. napsat tričko, ideální je více se rozepsat:
např. tričko NEXT modré s proužky s lodí vel. 104. Formulář prosím vyplňte čitelně nejlépe hůlkovým
písmem.
Položku "Prodáno" u zboží nevyplňujte - tu vyplníme v průběhu burzy při odepisování prodaného zboží.
Každé zboží musí být označeno minimálně dvěma cedulkami, na kterých je uvedeno: Vaše číslo (číslo
prodejce, které máte od nás přidělené), pořadové číslo zboží ve formuláři prodávaných věcí a cena.
Jednu samolepící cedulku, prosím, umístěte na viditelné místo, další cedulku na místo skryté např. k
infoštítku - lze i upevnit sešívačkou. U obuvi vlepte cedulku do každé boty zvlášť, pokud je to možné, boty
svažte k sobě.
K označení zboží lze použít vlastní štítky (velice se osvědčila papírová malířská lepící páska, na kterou lze
psát lihovým fixem) nebo námi vytvořené – ke stažení na www.zsklasterec.cz. Použijete-li námi
vytvořené štítky je potřeba je přišpendlit nebo přilepit.
Prodáváte-li komplet (např. pyžamo), označte každý kus cedulkami a všechno, co k sobě patří, sepněte
zavíracím špendlíkem nebo sešijte, počítá se jako 1 kus. Na větší kusy např. kola, kočárky atd. je možné
přivázat cedulku vyrobenou z kartonu nebo tužšího papíru.
Příklad vyplněného štítku:
Vzor zápisu: osobní číslo /pořadové číslo ve formuláři prodávaných věcí/cena
Máte-li od nás např. přidělené osobní číslo 26, ve formuláři prodávaných věcí má položka pořadové číslo
10 a cena je 40,- Kč pak označení bude vypadat:

26/10
Cena:
40 Kč
Cenu zboží si volí prodávající. Za každý kus zboží přijatého na burzu je účtován nevratný manipulační
poplatek 3,- Kč/kus při ceně do 199,- Kč, nad 200,- Kč činí manipulační poplatek 10,-Kč . Při závěrečném
vyúčtování je odečteno 15% z ceny prodaného zboží.
Prosíme, připevněte štítky důkladně, abychom Vaše zboží rozpoznali! Nebude-li zboží řádně označeno
nebo štítky dostatečně připevněny, za případnou ztrátu nebo záměnu zboží organizátor neručí a není
povinen ji proplácet.
Každý účastník burzy je seznámen s podmínkami prodeje, což potvrzuje svým podpisem ve spodní části
formuláře. Věci darované k prodeji se nevracejí a jsou poukázány na charitu.
Uvítáme, když nám pomůžete v propagaci této akce mezi svými přáteli. Větší návštěvnost vám zajistí
větší prodej i jistotu zachování pořádání této akce v budoucnu. Pozvánku na akci nám můžete pomoci
sdílet na Facebooku nebo přeposláním či vyvěšením letáčku na tuto akci.
Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

Výbor SRPDŠ

