SRPŠ ZŠ Přáslavice zve všechny občany a především rodiče
a prarodiče na

Podzimní
dětský
bazar
Sobota 17. 10. 2015 od 10.30 – 15.00 hodin
VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM OBCE PŘÁSLAVICE

VELKÝ SÁL OBECNÍHO ÚŘADU
Co můžete prodat a výhodně koupit? Vše pro maminky a děti !!!
 sportovní vybavení pro děti na podzim a zimu – brusle, sáňky, lyže,
lyžáky, oteplováky, helmy, další vybavení na zimní sporty…
 mateřské oblečení na podzim a zimu
 podzimní a zimní oblečení a obutí pro děti – všechno od 0 do 15 let
 další potřeby pro děti – kočárky, postýlky, vaničky…
 hračky pro děti – auta, odrážedla, kočárky na panenky, plyšáky,
autodráhy, kuchyňky…

Příjem věcí: pátek 16. 10., 17.00 – 19.00 a sobota 17. 10.,
8.00 – 10.00 hodin
Vyúčtování a vrácení: sobota 17. 10. 2015, 16.00 – 17.00 hodin

Prodej: sobota 17. 10. 2015
10.30 – 15.00 hodin

Více informací pro prodávající si vyžádejte na e-mailu:
ha.kocmanova@seznam.cz
INFORMACE pro prodávající na Podzimním dětském bazaru
16. – 17. 10. 2015

1. Bazar pořádá SRPŠ ZŠ Přáslavice. Výtěžek z bazaru bude věnován na podporu činnosti dětí
ze školy - plavání, ukončení roku, besídky, karnevaly.
2. BAZAR UMOŽŇUJE POUZE prodej tzv. „do komise“ a nabízí vše po Vašich dětech nebo
dětech Vašich kamarádek a známých. KOMERČNÍ PRODEJ nových věcí se nepovoluje.
3. Zboží si připravte tak, že je označíte pevně připojenou cenovkou a velikostí. Označující
štítek (cenovka) nesmí být větší než cca 3x4 cm.
Nejlépe přicvaknout cenovku sešívačkou nebo nalepit kobercovou pásku (dobře drží).
Při převzetí věcí Vám přidělíme číslo prodávajícího, které si dopíšete na cenovky u zboží.
Neoznačené zboží cenovkou nemůžeme přijmout.
Číslo Vám může být rovněž přiděleno dopředu (můžete si věci v klidu označit doma a
přinést už označené), vyžádejte si jej na níže uvedeném e-mailu.
4. Jen označené zboží bude přebíráno k následnému prodeji v pátek 16. 10. 2015 od 17.00
do 19.00 hodin a v sobotu 17. 10. 2015 od 8.00 do 10.00 hodin v sále Víceúčelového centra
obce Přáslavice - velký sál obecního úřadu. Maximální počet věcí od jednoho
prodávajícího je nově omezen na 50 ks!!!
5. Samotný prodej zboží proběhne v sobotu 17. 10. 2015 od 10.30 do 15.00 hodin.
Neprodané zboží je nutné vyzvednout po ukončení bazaru, tj. hned v sobotu 17. 10. 2015
od 16.00 do 17.00 hodin, po navrácení neprodaného zboží doporučujeme vše doma ihned
prohlédnout – může se stát, že máte něco, co Vám nepatří, a nemáte něco, co máte mít.
6. Vyplacení peněz za prodané zboží proběhne hned v sobotu 17. 10. 2015 od 16.00 do 17.00
hodin při vrácení zboží.
7. Provize pro SRPŠ je 10% z celkové částky za Vaše prodané zboží.
8. Buďte prosím objektivní při oceňování Vašeho zboží – jedná se o bazar a nakupující jsou
většinou maminky na mateřské.
9. Na zvláštním místě bude umístěn pult pro věci za 5,- Kč. Máte-li tedy něco, co chcete takto
levně prodat, přineste s sebou (odděleně od prodejného zboží).
10. Nenoste prosím oblečení pro dospělé – výjimkou je těhotenské oblečení.
11. Nenoste prosím letní věci – botasky, letní trička, bazény, koloběžky – ty si necháme na letní
bazar .
12. Zavazujeme se k přehlednému vyúčtování prodeje a na požádání doložíme i sloupané
cenovky.
Při předávání věcí k prodeji Vás poprosíme o podpis, kterým potvrdíte, že berete tyto informace
na vědomí a že souhlasíte s takto definovanými podmínkami prodeje.
Organizační tým bazaru si vyhrazuje právo nedat do prodeje (nevyložit) věci špatně označené,
špinavé, zničené apod.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Další informace můžete získat:
Hana Kocmanová, e-mail: ha.kocmanova@seznam.cz

