Prodejní podmínky
Na burze máte možnost nakoupit či prodat věci pro děti i mládež podléhající
dané sezóně tedy jaro/léto. Počet prodávajících určí organizátor dle možností a
kapacity prostoru umožněného k prodeji.
Zboží určené Vámi k prodeji bude přijímáno pouze dne 15.03.2019 v době od
17.00 h. do 17.30 h. v budově Mateřské školy, Kladno, R. Svobodové 2597
(Habešovna).
Příjem a prodej zboží bude uskutečněn za těchto podmínek:
1.

K prodeji bude přijato sezónní oblečení (jaro, léto) pro děti a mládež max. 40
ks, obuv (max. 10 ks), hračky, sportovní potřeby, příslušenství pro miminka,
případně věci větších rozměrů (kočárky, chodítka, apod.) po řádné předchozí
dohodě s organizátorem. Celkový počet prodávaných věcí nesmí
přesáhnout 60 kusů (oblečení 40 ks, boty 10 ks, ostatní 10 ks).

2.

K prodeji budou přijaty pouze věci moderní, čisté, zachovalé, plně funkční.

3.

Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit na burzu neprodejné, poškozené,
špinavé a plně nefunkční věci a dále věci nepodléhající sezóně jaro/léto.

4.

Zboží je přijímáno pouze do komisního prodeje. Neprodané věci se vracejí
prodejci v sobotu 16.03.2019 v době cca od 15:00 h. do 15:30 h., popř. po
domluvě. Nevyzvednuté věci budou poukázány na charitu nebo
propadnou MŠ. Pořadatelé nezodpovídají za případné odcizení, ztrátu či
poškození věcí přijatých k prodeji během prodejní akce.

5.

Prodávající si na e-mailu: detska.burza@seznam.cz, od organizátora akce
vyžádá osobní prodejní číslo. Osobní prodejní číslo je nutností, bez tohoto
se nelze prodeje zúčastnit. V žádosti je nutno uvést celé jméno, příjmení
prodávajícího a jeho aktuální telefonní číslo!

6.

Prodávající si na internetových stránkách školky http://www.2zskladno.cz/ms/,
stáhne a vytiskne Prodejní list, ve kterém na pc nebo čitelně, vyplní záhlaví,
osobní prodejní číslo a popíše zboží určené k prodeji (pořadové číslo, popis,
cena). Při popisu jednotlivých věcí v Prodejním listu se uvádí zejména označení
druhu věci (např. tričko s dl. rukávem, rifle,…), značka, barva, velikost, popř.
výraznější identifikační znak (např. proužek, obrázek medvídka, apod.). Jiné
Prodejní listy, než ty, které jsou určené organizátorem nebudou
akceptovány!

7.

Každý kus určený k prodeji prodávající označí vlastním štítkem, který bude
umístěn na viditelném místě oděvu, kdy prodejní číslo bude napsáno
červeně, ostatní odlišnou barvou (černě, modře) :
a) samolepkami
b) cedulkami připevněnými k oděvu tak, aby je nebylo snadné sundat (přišít,
uvázat na uzel …), NE SEŠÍVAČKOU – spony věc poškozují.

Na štítku bude uvedeno osobní prodejní číslo, pořadové číslo věci, krátký
výstižný popis věci, značka a cena.
Komplety (např. tepláková souprava) sepněte k sobě zavíracím špendlíkem
(nepoužívejte špendlíky s hlavičkou), nebo svažte provázkem. V případě obuvi
vlepte cedulku do jedné z bot a obě boty k sobě například přivažte.
Obsah prodejního štítku:

Příklad prodejního štítku:

osobní prodejní číslo / pořadové číslo

12 / 1

popis věci

modrá bunda Adidas, vel. 110

cena

50,- Kč

Pokud věc nebude řádně označena štítkem a nebude použit určený
Prodejní list, nebudou věci do prodeje zařazeny.
8.

Věci neoznačené prodejními štítky budou vyřazeny z prodeje. Nebude brán
zřetel na to, zda věci byly řádně označeny při příjmu věcí do prodeje a např.
štítek spadl při prohlížení věcí kupujícími.

9.

V rámci urychlení přijímání věcí je nutné zboží označit štítky a vyplnit
Prodejní list již doma. K prodeji nebudou přijímány řádně neoznačené
věci. Označte si prodejním číslem tašky, krabice, aj., ve kterých věci
donesete.

10. Cenu zboží si určí sám prodávající.
11. Poplatky :
-

prodávající uhradí při předávání věcí do prodeje jednorázový
manipulační nevratný poplatek ve výši 30,- Kč, tzv. zápisné.

-

prodávajícímu bude po ukončení burzy při vyplácení hotovosti odečten
poplatek ve výši 10% z celkové částky utržené za prodané věci.

-

kupujícímu za každou nakoupenou položku bude přičteno 5,- Kč.

Poplatky budou určeny pro potřeby dětí v MŠ Kladno, R. Svobodové 2597 .
12. Věci určené na charitu: každý prodávající má možnost přinést max. 10 ks
neoznačených prodejním štítkem, věcí na tzv. charitu, tyto budou prodávány za 10
Kč, které automaticky budou převedeny na konto MŠ a neprodané věci nebudou
prodávajícímu navráceny, ale odvezeny do kojeneckého ústavu Kladno-Rozdělov.

Kontakt:
Email : detska.burza@seznam.cz

