INFORMACE pro prodávající dětském bazaru
6.10. – 7.10. 2017

1. Bazar pořádá SRPŠ MŠ Přáslavice. Výtěžek z bazaru bude věnován na podporu činnosti
dětí ze školky – autobusy, ukončení roku, pomůcky.
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 nalepenou páskou (nejlépe malířskou), na níž
bude uvedena cena, velikost v cm a přidělené pořadové číslo.
Neoznačené zboží cenovkou nemůžeme přijmout.
Číslo Vám může být 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 pouze v pátek 6.10. 2017 od
16.30 - 20.00 hodin v sále Víceúčelového centra obce Přáslavice - velký sál obecního
úřadu.
5. Samotný prodej zboží proběhne v sobotu 7.10. 2017 od 8.00 - 12.00 hodin.
Neprodané zboží je nutné vyzvednout po ukončení bazaru, tj. hned v sobotu 7.10. 2017
od 14.00 do 16.00 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 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 zdarma, máte-li tedy něco, co chcete
někomu darovat, přineste je (odděleně od prodejného zboží) s sebou.
10. Nenoste prosím oblečení pro dospělé – výjimkou je těhotenské oblečení.
11. Nenoste prosím letní věci .
12. Zavazujeme se k přehlednému vyúčtování 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

