
Centrum pro rodinu Knoflíček, z.s. 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRODEJE A NÁKUPU ZBOŽÍ 

 
Burza JARO/LÉTO dětského oblečení a potřeb pro děti 

 
Do burzy přijímáme oblečení nebo např, sportovní potřeby (kola, koloběžky, míče atd...), hračky. 

Samozřejmostí je možnost nákupu i prodeje kočárků, autosedaček a potřeb pro miminka.  
 

Příjem věcí k prodeji bude probíhat v PÁTEK 17.2.2017 17:00 – 20:00 

 

Prodej zboží proběhne v následujícím termínu 

 

SOBOTA 18.2.2017 08:00 – 16:00 

 

Vyzvednutí neprodané zboží a vyúčtování proběhne: 

SOBOTA 18.2.2017 17:00 – 18:00 

 

 

 

Do prodeje budeme přijímat max 100 KS od jednoho prodávajícího! 
 

 

Veškeré věci určené k prodeji na burze musí být zapsány na originálním formuláři, který obsahuje 

následující položky:  

 Vaše značka 

 Jméno a příjmení prodávajícího 

 kontaktní telefon 

 pořadové číslo věcí  

 podrobný popis (značka + převládající barva + velikost + případně jiné výrazné poznávací 

znamení k rozlišení)  

 počet kusů (na každý řádek se píše pouze 1 ks nebo 1 souprava )  

 cena za kus nebo za soupravu  

 

Pro formulář si napište na adresu: knoflicekdubnany@seznam.cz 

 

POZOR: ve formuláři nesmí být vyškrkané položky nebo nesmí být nijak dále upravován (např. z 

jiných burz) takový formulář by nebyl akceptován a věci přijaté k prodeji!!!! 

 

Doporučujeme, aby si každý pořídil kopii seznamu věcí, neboť originál zůstává v Centru.  

 

Každý kus zboží pečlivě označte dobře držící nálepkou (papírovou páskou na zeď, štítek , 

leukoplast) - věci, z kterých se označení v průběhu burzy odlepí, mohou být vyřazeny z prodeje! 

 

mailto:knoflicekdubnany@seznam.cz


Každá věc musí být označena štítkem s následujícími údaji:  

povinné údaje: 

 Vaše značka (pravý horní roh  štítku) 

 pořadové číslo věci dle formuláře  (levý horní roh štítku) 

 cena  

 případně : poček ks v soupravě (jednotlivé ks soupravy k sobě sešít či přišpendlit)  

nepovinné údaje:  

 popis věci 

 

 

 

 

Pokud je prodávána souprava či věc složená ze dvou nebo více částí, prosím, spojte je důkladně k 

sobě, označte nálepkou všechny části a na každou uveďte, z kolika dílů se souprava skládá a 

celkovou cenu za všechny kusy dohromady  

 

 

POPLATKY: 

 účastnický manipulační poplatek 30,- Kč bude vybrán při příjmu zboží 

 z prodaného zboží si Centrum pro rodinu ponechá  při prodeji nad 100 Kč 10% z 

celkové prodané ceny zboží, 

 

 

Snažíme se držet vysokou kvalitu nabízeného zboží, proto nepříjímáme k prodeji potrhané, 

sešlé, či jinak poškozené zboží.  
 

Prodávejte pouze jarní a letní věci, vše kvalitní - co byste si sami nekoupili, neprodávejte!! 

 

Centrum pro rodinu Knoflíček, z.s. ani dozorující služba nenese odpovědnost za prodávané 

věci a jejich případnou ztrátu. (pokusíme se však udělat maximum aby se nic takového 

nestalo). 

UPOZORNĚNÍ: Příjem a  výdej zboží a následně vyúčtování bude probíhat pouze ve výše 

uvedené časy !!!! Prosíme tedy o dodržování termínů! 
 

 

 

 

P ř e j e m e  V á m  ú s p ě š n ý  p r o d e j 



******************************************************************************** 

 

 

 

v případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat: 

 

knoflicekdubnany@seznam.cz 


