
MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO POŘÁDÁ 

 

BURZU LETNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, BOT, 

SPORTOVNÍCH POTŘEB, FUNKČNÍCH HRAČEK  

A HER 

 

BURZA BUDE PROBÍHAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉHO CENTRA V OŘECHOVĚ,  
ul. KOMENSKÉHO 4   

 

PŘIJĎTE SI  PRODAT A VÝHODNĚ NAKOUPIT VE DNECH 

2. 5. – 3. 5. 2016 

PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI:            PONDĚLÍ 2. 5. 2016 (18 - 19.00h)  

PRODEJ:                                          ÚTERÝ 3. 5. 2016 (8 - 17h) 

VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ :    ÚTERÝ 3. 5. 2016 (17:30 - 18h)  

 

PODMÍNKY PRODEJE: 

1. K prodeji je možné donést max. 40ks čistého dětského oblečení max. do vel.14-ti let. 

ROZDĚLENÉ DO SKUPIN DLE VELIKOSTÍ: DO 1ROKU (VEL. 50-80), 1-3ROKY (86-98), 

3-6LET ( 104-116), 6+ (122-). Veškeré SPORTOVNÍ POTŘEBY a vše co má kola (odstrkovala, 

koloběžky, tříkolky, kola…) HRAČKY zcela funkční a zachovalé a HRY pouze v originálním obale  
a v plné výbavě. Další velké věci jako kočárky, autosedačky, atd. přineste pouze fotografii  

s kontaktem a cenou. Pokud máte více kusů, oznamte to předem, domluvíme se :) 

 
2. Zboží určené k prodeji bude přijímáno pouze v určené hodině v prostorách MC.  

 

3. KAŽDOU JEDNOTILIVOU VĚC určenou k prodeji přineste označené cenou, číslem a písmenem 

(které vám přidělíme při registraci). Můžete si o něj požádat předem na emailu: 
mklimesova@gmail.com. Sepište prosím seznam (pořadové číslo, velikost, popis, značka, cena). 

Štítek - nejlépe lepítko + ŠPENDLÍK!!! 

 
4. Pořádající MC Sluníčko si vyhrazuje právo nepřijímat na burzu oblečení pro dospělé, špinavé, 

roztrhané či jinak poškozené.  

 
5.  Pořádající si vyhrazuje právo nepřijímat na burzu poničené, roztrhané či znečištěné věci. Za 

ztracené věci neručíme. 

 
6. Za nakoupené věci se již neplatí žádný poplatek. Poplatek z prodaných věcí činí 10% z ceny  

a je určen na provoz MC Sluníčko (počítejte s tím, prosím, již při určování vaší ceny za zboží  

a zahrňte jí do ceny zboží).  
 

7. Výdej neprodaných věcí + vyúčtování je v určenou hodinu v úterý. Nevyzvednuté zboží bude 

odvezeno co nejdříve do charity, či kojeneckého ústavu. Prosíme proto o včasné vyzvednutí, neboť 

prostory MC jsou poněkud omezené. 
 

 

Děkujeme za respektování pravidel, které umožní hladký průběh prodeje. Vaše Mateřské centrum Sluníčko.  

(v případě dotazů volejte na telefonní číslo 774 57 54 62) 

mailto:mklimesova@gmail.com

