
Pacovský bazárek (12. -14. 10. 2022)
Co můžete prodávat či si nakoupit?
Dětské oblečení, dětskou obuv, kočárky, autosedačky, postýlky, nosítka, potřeby pro kojence, dětskou
kosmetiku, hračky, dětské knihy, pleny apod.

Informace pro prodávající

▪ Pokud se rozhodnete prodávat, je nutné nejprve si zažádat o identifikační číslo (číslo prodejce) na
emailu sovickapacov@seznam.cz nebo na tel. čísle 605 108 223, pokud jste již v minulosti
prodávali, zůstává Vám stejné číslo.

▪ Prodávané věci sepíšete na prodejní formulář, který si můžete stáhnout ze složky na webových
stránkách http://www.sovickapacov.cz/ v záložce Bazárek a nebo Vám na vyžádání bude zaslán

▪ Věci určené k prodeji budou v řádném stavu k prodeji (čisté, funkční, bez závad ….)

▪ Všechny věci označíte čitelně nálepkou (je možné stáhnou http://www.sovickapacov.cz/), na které
budou tyto údaje: vaše identifikační číslo prodejce, cena, číslo věci podle seznamu, velikost

▪ Doporučujeme lísteček připevnit špendlíkem, aby nedošlo ke ztrátě cedulky, komplety řádně
společně spojit (např. spínacím špendlíkem)

▪ Bude možnost věci darovat, budou mít svůj prostor a výtěžek z jeho prodeje bude použit na
uspořádání bazárku a chod RC Sovička

▪ Počet nesmí přesáhnout 80kusů

▪ Je nutné mít podepsané toto poučení ohledně prodeje, které odevzdáte se seznamem věcí, prosím.

▪ Věci k prodeji se seznamem a poučením přineste ve středu 12. 10. od 15.00 hod. do 18.00 hod. do
zámeckého sálu (vstup ze zámecké zahrady, i od kašny),

▪ Zboží si každý sám nachystá na připravené stoly

▪ Poté si nezapomeňte věci vyzvednout v pátek 14. 10. od 17.00 hod. do 19.00 hod. opět v zámeckém
sále

Poplatky za prodej na burze:

▪ Poplatek za prodej je 20% z prodaných věcí

▪ Vstup na bazárek je 10 KČ (na pokrytí nákladů spojených s touto akcí)
Poučení!!!
Výdej neprodaného zboží bude v pátek od 17.00-19.00 hod.
Výdej peněz za prodané zboží bude probíhat nejdříve ve čtvrtek od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Pokud si věci ve čtvrtek nevyzvednete, budou poskytnuty pro jako dar pro nemocnici/dětský domov/charitu
apod.
Za ztracené věci neručíme!!!

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami

--------------------------------------------------
Podpis + datum

Prosíme o dodržování preventivních hygienických pravidel – dezinfekce rukou při
vstupu a dodržování rozestupů.

Pořádá: Rodinné centrum Sovička, tel. 605108223, email.: sovickapacov@seznam.cz
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