Základná škola Hronské Kľačany 322

Pravidlá a podmienky burzy
Prihlásiť – zaregistrovať sa môžu rodičia, občania, ktorí majú záujem predávať detské veci na
burze. Predávať môžete:
1. detské oblečenie - (čisté, ožehlené, nepoškodené)
2. detskú obuv – (nepoškodenú, zachovalú)
3. detské potreby – knihy, hračky
4. kočíky, chodítka, odrážadlá, bicykle, autosedačky
5. vaše HAND MADE výrobky
6. tehotenské oblečenie
Zaregistrovať sa môžete na e-mail : lucia.kosova559@gmail.com, iba v nevyhnutnom
prípade na tel. čísle: 0905 112260 do 22. 2. 2019.
Všetky veci je potrebné označiť – na štítok napíšete Vaše poradové číslo (dostanete ho, keď
sa zaregistrujete), lomítko, číslo veci a cenu.
Napr:
1/1 1,5 €
1/2 1 €
1/3 0,5 €
Štítok treba umiestniť buď na visačku na krku, alebo vo vnútri a je potrebné ho prišiť
zošívačkou.
Súpravy je nutné zošiť dohromady.
Formulár vypisujeme takto:
1. Pyžamo žlté značka Disney veľ. 92/98 mackom PU
2. ......
Príjem vecí: Pondelok 25. 2. 2019 v čase 15.00 – 18.00 v ZŠ v Hronských Kľačanoch
v papierovej škatuli, označenej poradovým číslom. Škatuľu prosím označte
číslom z každej strany.
Predaj vecí: Utorok 26. 2. 2019 , streda 27. 2. 2019, čas 9.00 – 18.00
v ZŠ v Hronských Kľačanoch
Odovzdávanie vecí + výdaj peňazí : Piatok 8. a 15. 3 2019 (príp. osobne po dohode)
v čase 13.30 - 15. 30 v ZŠ Hronské Kľačany), Prosíme o dodržanie termínu!
o V prípade topánok treba označiť obidva kusy rovnakými údajmi.
o Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa hore uvedené požiadavky,
organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci, veci nebudú prevzaté
k predaju.
o Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie predávaného artiklu spôsobené
kupujúcimi.
o Pri strate sa organizátor zaväzuje vyplatiť polovicu z ceny artiklu.
o Registračný poplatok 2 €
o Predajný počet vecí max 30ks + 10 ks detských potrieb (viď formulár)
ZŠ si ponechá odmenu vo výške 10% z výšky predaných artiklov a tieto prostriedky budú
použité na kúpu učebných pomôcok a hračiek do ŠKD v ZŠ Hronské Kľačany.

