
 
 
MILÉ MAMIČKY! 
 

Opäť je tu naša, už tradičná burza jesenného a zimného detského šatstva. 
 
Prideľovanie čísiel na predaj začína od  2.9.2020 

 
príjem vecí na predaj piatok 18.09.2020 16:00 – 18:00 hod.   
predaj  sobota 19.09.2020 09:00 – 11:30 hod. 
preberanie nepredaných 
vecí, peňazí 

sobota 19.09.2020 15:30 – 16:00 hod. 

Poteší nás, ak budete mať pri sebe drobné peniažky! 
 
Pravidlá predaja: 
 
❀ Ak máte záujem priniesť veci na predaj, je potrebné prihlásiť sa od 2. 9.2020 cez 

formulár na www.klbko.sk/burza 
❀ Následne Vám mailom zašleme Vaše predajné číslo, formulár aj s cenovkami.  
❀ Formulár je potrebné vyplniť dôsledne (opis predmetu - detaily, prípadne značku, farbu, 

veľkosť a cenu), zjednoduší sa triedenie a vyhľadávanie stratených vecí.  
❀ Cenovky môžu byť vyplnené aj rukou, ale perom, ktoré sa nebude z cenoviek stierať 

(na cenovke musia byť uvedené všetky údaje: predajné číslo / poradové číslo, veľkosť a 
cena). Pre urýchlenie predaja je najlepšie cenovky vytlačiť z formulára, aby sa vytlačil aj 
čiarový kód. 

❀ Formulár je potrebné vyplniť aj v počítači a následne nám ho poslať (najneskôr do štvrtku 
17.09.2020 do 23:59 hod.) mailom späť. Bez zaslaného vyplneného formuláru, Vás 
nebudeme môcť zaradiť medzi predajcov a tovar od Vás v piatok nepreberieme. 
 
S vecami na predaj je potrebné priniesť aj vyplnený predajný formulár (2x) 

s Vaším prideleným predajným číslom.  
Bez vyplneného, vytlačeného formuláru (2x) Vás nemôžeme zaregistrovať.  

Každá vec určená na predaj musí byť riadne označená cenovkou! 
 

❀ Cenovka musí byť na viditeľnom mieste, dobre pripevnená!!! Máte možnosť vytlačiť si            
cenovku na samolepiaci hárok, následne rozstrihať a prilepiť na vec – ak sa dá, zošívačkou              
poistiť tak, aby sa oblečenie nepoškodilo. Papierovú cenovku prelepte širokou priesvitnou           
lepiacou páskou. Môžete ju aj jemne prišiť alebo pripevniť špagátikom. KVÔLI           
BEZPEČNOSTI NEPOUŽÍVAJTE ŠPENDLÍKY!!! 

❀ Súpravy musia byť zošité, topánky musia mať označené obe časti páru a musia byť              
spojené špagátom!!! Topánky nenoste v pôvodných krabičkách, na stojany ich ukladáme           
bez krabičiek! 

❀ Prosíme Vás, aby ste si veci vo vlastnom záujme označili riadne cenovkami, nakoľko 
ich strata zbytočne komplikuje priebeh burzy a znižuje šancu na predaj Vášho 
tovaru. 

❀ Usporiadatelia si vyhradzujú právo neprebrať veci poškodené, nemoderné a znečistené, 
ktoré z hľadiska ich posúdenia budú nevhodné a nepredajné a veci, ktoré nie sú riadne 
označené! Preberáme veci vhodné iba na sezónnu burzu (JESEN a ZIMA). 



❀ Predávajúci podpíše vyplnený formulár a tým potvrdí, že súhlasí s podmienkami predaja.  
❀ POZOR, z kapacitných a priestorových dôvodov máme obmedzený počet predajných         

čísel a tým aj predávajúcich. Uzávierka prideľovania predajných čísel je po vyčerpaní           
predajných čísel. 
 
 

Všeobecné informácie o predaji: 
 

❀ Predávajúcimi sú iba mamičky, oteckovia, starí rodičia... iba ako súkromné osoby. 
❀ Firemné zastúpenie, ani propagácia nového tovaru v akejkoľvek podobe nie je dovolené! 
❀ Možný je iba predaj už používaného, ale čistého (vypratého), moderného a nepoškodeného 

dojčenského, detského (do veľkosti 176 cm a nie spodné prádlo) a tehotenského 
oblečenia. 

❀ Možný je predaj aj kompletných, čistých hračiek, ďalej napr. kníh, kočíkov, autosedačiek, 
postieľok, topánočiek a akýchkoľvek detských doplnkov. 

❀ V prípade predaja kompletu (napr. 2 ks oblečenia, drobné hračky...), treba ho doniesť už 
pevne spojené (zošité, spojené špagátom), inak organizátorky nezodpovedajú za prípadnú 
stratu niektorého kusu! Nie je vhodné súpravy vložiť nespojené iba do sáčku. 

❀ Maximálny počet vecí je 40 kusov na jedného predávajúceho. 
❀ Ceny prosím zaokrúhlite na celé desiatky eurocentov (napr. 0,50€; 12,20€; 8,70€). 
❀ Maximálna cena jedného oblečenia (ks alebo sada) môže byť 15 EUR.  
❀ Maximálna cena ostatného tovaru (korčule, kočíky, autosedačky, kresielka, doplnky a 

podobne) môže byť 50 EUR. 
❀ Napriek všetkým opatreniam proti stratám, ktoré robíme, sa môže stať, že sa nejaké veci 

stratia. Radi by sme požiadali predávajúcich, ktorým sa prípadne takáto nepríjemnosť 
stane, o zhovievavosť a ľudský prístup. Pri tom množstve vecí sa to stáva 
a predávajúci by mal s touto eventualitou rátať. RC Klbko nezodpovedá za stratu 
vecí, ale verte, že robíme všetko preto, aby sme tomu predišli.  

❀ RC KLBKO sprostredkováva predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim (rozumné, skôr 
symbolické ceny zvyšujú šancu na predaj Vášho tovaru), za čo mu prináleží odmena 
vo výške 20 % z určenej ceny. Tieto prostriedky budú použité na kúpu materiálu, hračiek 
a pomôcok pre deti v RC KLBKO. 

❀ V prípade, že si majiteľ tovaru nepríde pre peniaze alebo nepredaný tovar, bude tovar 
odovzdaný charitatívnej organizácii a peniaze budú použité na aktivity RC KLBKO.  

❀ Ceny sú u nás nízke, preto na nákup príďte s „drobnými“ peniažkami!!! 
 

 

❀ Burzu organizuje RC Klbko v Karloveskom centre kultúry. Organizačne a technicky ju 
zabezpečujú členky a sympatizantky z RC Klbko bez nároku na finančnú odmenu.  

 
Ďakujeme za pochopenie a dodržanie horeuvedených pokynov, šetríte Váš i náš čas 

a pomáhate nám zvyšovať kvalitu burzy. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na uvedený email: 

burza.klbko@gmail.com, v akútnom prípade: Monika 0905 236 107, alebo Katka 0948 148 379. 
 

Tešíme sa na Vás. Mamičky z RC Klbko 

mailto:burza.klbko@gmail.com

