PRAVIDLA PRODEJE
na dětské burze v Mateřském centru Karlovy Vary
1. Zboží určené k prodeji bude přijímáno pouze v určené hodiny
v prostorách Mateřského centra. Ostatní oblečení a věci ponechané
v MCKV v jiný čas, nebudou na burzu zařazeny a nebude za ně přebrána
zodpovědnost.
2. Výdej neprodaných věcí zpět je v sobotu od 15.00 do 16:00 hodin. S
nevyzvednutými věci MCKV naloží dle svého uvážení a potřeb (odvoz do
Kojeneckého ústavu, Dětského domova, Červeného kříže, součást
charitativní sbírky či náhradního oblečení pro případ „nehody“ v MCKV
apod.). Prosíme o včasné vyzvednutí, neboť MCKV má omezené
skladovací prostory.
3. K prodeji bude přijato maximálně 30 kusů oblečení a maximálně 5 párů
zachovalé obuvi od jedné osoby a to věci pouze čisté, neroztrhané a
označené cenou a číslem prodávajícího. Hračky neomezeně.
4. Pořádající MCKV si vyhrazuje právo nezařadit na burzu neprodejné či
jiným způsobem nevhodné zboží (jedná se zejména o sezónní oblečení,
oblečení pro dospělé, oblečení šité a pletené doma ….).
5. Pokud máte možnost, zavolejte předem do MCKV (353 230 847), kde
Vám provozní pracovnice přidělí pořadové číslo, které spolu s cenou
budete uvádět na všech prodávaných věcech. Urychlíte tím příjem věcí na
burze. Podle tohoto pořadového čísla budou následně neprodané věci také
tříděny. Pořadové číslo dávejte do kroužku, nikoliv cenu !!!! Dbejte na
to, aby cedulky s pořadovým číslem a cenou byly k oblečení a jiným
prodávaným věcem řádně připevněny – lepicí štítky ještě přišpendlete
špendlíkem, komplety k sobě přišijte nebo spojte svíracím špendlíkem.
Myslete na to, že během 4 hodin desítky maminek uchopí Vaši věc do
ruky, rozloží ji, složí, položí zpět, vytahují ji ze spodních hromádek, ….
často pak dochází k tomu, že se cedulky odlepí a věc není možno ani
prodat, neboť se neví za kolik, a komu následně vyplatit peníze.
6. Manipulační poplatek činí 20 Kč. Z prodaných věcí je určeno 10% na
provoz MCKV. Okamžikem zaplacení je uznána správnost vyúčtování a
již nelze vznést námitku – reklamaci.

Děkujeme Vám za pomoc a dodržování našich pravidel.
Mateřské centrum K.Vary

