Pravidla pro prodej na burze RC Heřmánek (1. 10. 2011) v suterénu MŠ Holice
K prodeji budou přijímány tyto čisté a nezničené věci: podzimní a zimní oblečení a obuv pro děti, těhotenské
oblečení, dětské sportovní vybavení, kojenecké a dětské potřeby, kočárky, autosedačky, hračky. Kojenecké oblečení
(tzn. dětské oblečení do velikosti 90) můžete prodávat v omezeném počtu - 15ks. Celkový maximální počet
prodávaných kusů je 60. Maximální počet prodávaných párů bot na jednoho prodávajícího je 6.
Všechny prodávané věci musí být zapsány do jednoduché tabulky, kterou Vám zašleme emailem na vyžádání.
Zároveň Vám bude přiděleno prodejní číslo, sloužící k naší evidenci prodávajících. Vyplněnou tabulku posléze zašlete
zpět, a to do pondělí 26. 9., koordinátorce burzy (Barboře Žďárkové na e-mail: baruspol@seznam.cz).
20 % z ceny každé prodané věci si ponechává RC Heřmánek za zprostředkování prodeje a na náklady spojené
s organizací burzy.
Prodávané věci označte prosím štítkem - ten musí obsahovat: Vaše prodejní číslo/pořadí (pořadové číslo
prodávané věci) /cenu. Na štítku tedy např. bude: 12/3/30,- - to znamená: mamince jsme přidělili prodejní číslo 12, v
její tabulce je věc zapsána pod pořadím 3 a prodává se za cenu 30,-Kč. Ujistěte se, že je nalepený štítek dobře připevněn
(malé samolepicí štítky přilepené na vnější straně oblečení se při manipulaci s věcmi velmi často odlepují). Proto
navrhujeme použít cenovku 2x (nejenom na líc, ale i 1x navíc přicvaknout cenovku na štítek v rubu oblečení ) a před
malými štítky dát přednost větším. Identifikace zboží se ztracenými štítky je velice zdlouhavá a často dokonce úplně
nemožná.
Věci skládající se z více kusů, které mají být prodány společně (soupravy, boty, oblečení pro dvojčata), k sobě
viditelně sepněte, či svažte.
Maminky dvojčátek mohou prodávat věci dvěma různými způsoby - buď za stejných pravidel a podmínek,
jako ostatní maminky. Potom každou věc zapíší do kolonky v tabulce zvlášť, jestliže se má prodat jednotlivě. Pakliže
budou chtít prodat věci pohromadě, musí být k sobě napevno připevněné a v jedné kolonce zapsané obě dvě (např. 2 ks
červené triko Nike) - i cena musí být v jednom řádku uvedena za obě dvě věci dohromady (tedy nikoli cena za 1 kus).
Takovéto věci zapsané v tabulce pohromadě již posléze nepůjdou prodat zvlášť.
Příjem věcí k prodeji je v pátek 30. 9. 2011, od 16 do 18 hodin, v suterénu pod mateřskou školou
v Olomouci-Holici (vstup zezadu od dětského hřiště). Projdeme s Vámi věci dle Vámi vyplněné tabulky. Jelikož
můžeme v jednu chvíli přebírat věci od více maminek naráz, vezměte s sebou prosím vyplněnou tabulku i v tištěné
podobě. Toto je velmi důležité pro předcházení případným nesrovnalostem.
Výdej neprodaných věcí je v sobotu 1. 10. 2011 od 13:30 do 14:30h. Výdej peněz proběhne ve stejný den a ve
stejný čas - od 13:30 do 14:30h. Vzhledem k omezenému počtu pomocnic při realizaci burzy není možné neprodané
věci do 13:30 roztřídit. O pomoc při třídění všech neprodaných předmětů (ne jen jejich vlastních), proto požádáme
přítomné prodávající. Tím se celý proces výdeje a výplaty urychlí. V případě nevyzvednutí si neprodaných věcí budou
tyto věci odvezeny do SOS.
Kontaktní osoba burzy: Mgr. Barbora Žďárková (tel. 775 699 722). Tabulku a zodpovězení Vašich případných dotazů
obdržíte na vyžádání - e-mail: baruspol@seznam.cz

