Swapování.
24.5. v pátek od 15.00 – 18.00 a
25.5.v sobotu od 10.00 – 15.00
MATEŘSKÉ CENTRUM Mozartova 6, Drahovice, K.Vary
O co jde?
Jde o ekologickou akci sloužící pro lidi. Zpočátku je třeba říci, že jde o bezpeněžní zónu, tedy
nejde o bazarový prodej, jak by se na první pohled mohlo jevit. Zkrátka: přinesete to, co doma již
nevyužijete a dáte k dispozici ostatním, kteří pro danou věc najdou využití. A vy sami si ve výše
uvedené dny můžete přijít cokoliv vybrat. Podmínkou není něco darovat. Smyslem celé akce je
VRÁTIT NEVYUŽITÉ ZNOVU DO OBĚHU A V KONEČNÉM DŮSLEDKU TAK ŠETŘIT
PŘÍRODU. Přijďte tedy i ve chvíli, kdy nic nedarujete. Můžete nosit :
• oblečení – dospělácké i dětské, sportovní i společenské, zkrátka jakékoliv�
• hračky, kola, koloběžky, bazénky, dětské potřeby, cokoliv, co už vaše děti nepotřebují
• knihy , CD , DVD, stolní, společenské hry, karty, pexesa, věci k tvoření, korálky, knoflíky
• kabelky, batohy, taštičky, fusaky, spacáky, deky, ručníky, povlečení, koberečky, polštářky aj…
• sportovní náčiní – brusle, plavky, koloběžky, činky, míče, rakety a pálky…cokoliv….
• Boty, botičky, holiny i pantoflíčky……
• Nevyužité (ale funkční) domácí spotřebiče, rádia a drobnou elektroniku
• Nádobí, vázy, šperky, ubrusy, svícny…..doplňky pro lidi i domov
• Cokoliv co vám doma leží a mohlo by někde dobře sloužit�
„možnost poslat dál nevhodné dárky, unáhlené koupě, nebo věci, které již nepotřebuji“
Moc prosíme čtěte pravidla akce:
1, všechny věci nutné donést předem do MC (kdykoliv během jakékoliv akce, případně se
domluvte na tel. 728012061 – Markéta Květoňová, organizátorka akce)
2, Všechny věci musí být funkční, nositelné, nerozbité, pěkné, zkrátka takové, které byste
darovali svým přátelům.
3, vše je na akci ZDARMA k dispozici, vezměte si prosím svou tašku� a případně je možné dám
dobrovolné vstupné ( pro MC, kde se akce koná)
4, MŮŽETE ale!! NEMUSÍTE něco donést – darovat ke swapování, tedy přijďte i pokud nemáte
doma co vytřídit� Přijďte si vybrat – nenakupujte, swapujte�
5, Buďte k sobě navzájem ohleduplní. Tento swap (v pořadí 4.v Mateřském centru) jsme se
rozhodly, že se bude konat ve 3 místnostech, tak, abyste mohli pohodlně vybírat vše. Všichni,
kteří minule dorazili více jak hodinu po otevření měli mnohem lepší výběr (méně lidí=více
prostoru).
Jakékoliv otázky zodpovím na FB (Laktační poradenství Karlovarsko), nebo na 728012061
Děkuji všem za spolupráci, za čistější planetu� Markéta Květoňová

