
Příjem věcí k prodeji:

 přijímáme čisté dětské oblečení na kluky i holky, dále kočárky a potřeby pro maminky a děti (váhy, 
postýlky, houpačky, kola apod.), a to PODLE AKTUÁLNÍHO ROČNÍHO OBDOBÍ

 prosíme, nenoste na jarní a letní bazárek zimní oblečení a boty a naopak na podzimní a zimní  
bazárek  letní  oblečení,  boty  a  potřeby  pro  děti  –  s  největší  pravděpodobností  se  Vám věci 
neprodají a zbytečně za ně platíte a zabírají místo. DĚKUJEME.

Podmínky prodeje:

 za  každý  kus  oblečení  a  věci  bez  ohledu  na  prodejní  cenu,  který  budete  chtít 
prostřednictvím Rodinného centra prodat, vybíráme poplatek ve výši 5,- Kč / kus, u členů 
Klubu přátel poplatek ve výši 3,- Kč / kus

 prodejní cenu si stanoví každý prodejce sám a Rodinné centrum je povinno jí respektovat

 o  převzetí  zboží  k  prodeji  se  sepíše  záznam  obsahující  tyto  údaje:  jméno  a  příjmení 
prodávajícího, číslo prodávajícího, telefonní číslo, popis zboží a jeho množství, cenu zboží; každé 
zboží bude mít své vlastní identifikační číslo, aby nedošlo k záměně; předání zboží a správnost 
údajů stvrdí prodávající svým podpisem

 při předání zboží k prodeji uhradí prodávající Rodinnému centru v hotovosti poplatek za převzetí  
zboží k prodeji ve výši 5,- Kč za kus nebo 3,- Kč za kus u členů Klubu přátel; tento poplatek se 
nevrací, a to ani v případě, že se zboží neprodá

 každý kus zboží bude označen identifikačním štítkem obsahujícím identifikační číslo a prodejní 
cenu

 při prodeji zboží se identifikační štítek odejme a v záznamu daného prodávajícího se vyznačí, že  
toto zboží bylo prodáno

 po ukončení bazárku se v záznamu každého prodávajícího křížkem proškrtne neprodané zboží 
a neprodané zboží se připraví k vrácení zpět prodávajícímu

 od úterý následujícího týdne po ukončení bazárku si prodávající může v otevírací době 
herny vyzvednout v Rodinném centru neprodané zboží a částku za prodané zboží

 Rodinnému centru nenáleží již žádné procento z ceny prodaného zboží, tzn. prodávající 
dostane celou částku za prodané zboží

 převzetí neprodaného zboží a částky za prodané zboží stvrdí prodávající Rodinnému centru svým 
podpisem

 zboží, které si prodávající nevyzvedne do 2 týdnů od skončení bazárku a nedohodne se v RC 
na  prodloužení  dané  lhůty,  je  Rodinné  centrum oprávněno  prodat  za obvyklou  cenu  (např. 
v second handu) a výtěžek prodeje použít na úhradu svých nákladů

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovnici RC konající službu na recepci.

Těšíme se na Vás!


