
 
RODINNÉ CENTRUM KLBKO, LACKOVA 4, 841 04 BRATISLAVA KARLOVA VES 
 
PODMIENKY PREDAJA - DETSKÁ BURZA OBLEČENIA A OBUVI 03/2022 
 

Prideľovanie čísiel na predaj začína od  6.3.2023  
na www.klbko.sk/burza od 8:00 

 

príjem vecí na predaj štvrtok 23.3.2023 16:00 - 18:00 

predpredaj Štvrtok 23.3.2023 17:00 – 18:00 

Predaj už roztriedeného tovaru v interiéri Klbka. V prípade veľkého záujmu 
uskutočnujeme predpredaj aj v piatok doobeda – sledujte naše internetové 
stránky alebo náš FB profi. 

predaj  SOBOTA 25.3.2023 8:00 - 16:00 

preberanie nepredaných  
vecí a vyplácanie peňazí 

štvrtok 30.3.2023 16:00 - 18:00 

V prípade potreby je možné dohodnúť sa na inom termíne na príjem alebo preberanie tovaru. 
Takýto termín je potrebné dohodnúť emailom: klbko.burza@gmail.com alebo telefonicky 
0948148379 

 

Pravidlá predaja: 
❀ Z kapacitných dôvodov sa na tejto burze predáva iba oblečenie a obuv. Ak si nie ste istý, 

či je tovar vhodný na našu burzu, kontaktujte nás. 

❀ Predávame iba sezónny tovar JAR/LETO  

❀ Ako predajca je potrebné prihlásiť sa od 6.3.2023 cez formulár na 
www.klbko.sk/burza. Počet miest je obmedzený. Prihlasovanie sa automaticky spustí 
6.3.2023 o 8:00, po naplnení kapacity sa prihlasovanie uzavrie. 

❀ Následne Vám mailom zašleme Vaše predajné číslo, formulár aj s cenovkami.  

❀ Formulár je potrebné vyplniť dôsledne (opis predmetu - detaily, prípadne značku, farbu, 
cenu), zjednoduší sa triedenie a vyhľadávanie stratených vecí.  

❀ Každá vec určená na predaj musí byť riadne označená cenovkou! 

❀ 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 a cena). 

❀ Formulár je potrebné vyplniť aj v počítači a následne nám ho poslať (najneskôr do 
UTORKA 21.3.2023 do 23:59 hod.) mailom späť. Bez zaslaného vyplneného 
formuláru, Vás nebudeme môcť zaradiť medzi predajcov a tovar od Vás vo štvrtok 
nepreberieme. 

❀ Formulár je potrebné aj vytlačiť a priniesť (2x).  

❀ V prípade, ak sa tovar skladá z viacerých častí, je potrebné zabezpečiť aby sa jednotlivé časti 
nestratili (napríklad súprava  či obuv treba zviazať) 

❀ obuv nenoste v krabičke, preberáme iba zviazanú obuv bez krabičky  

❀ Usporiadatelia si vyhradzujú právo neprebrať veci poškodené/znečistené, ktoré z hľadiska 
ich posúdenia budú nevhodné a nepredajné a veci, ktoré nie sú riadne označené!  

❀ Predávajúci podpíše vyplnený formulár a tým potvrdí, že súhlasí s podmienkami predaja.  
 
 
 

http://www.klbko.sk/burza
mailto:klbko@gmail.com
http://www.klbko.sk/burza


Všeobecné informácie o predaji: 
 

❀ Predávajúcimi sú iba  súkromné osoby. 

❀ Firemné zastúpenie, ani propagácia nového tovaru v akejkoľvek podobe nie je dovolené! 

❀ Maximálny počet vecí je 30 kusov na jedného predávajúceho. 

❀ Ceny prosím zaokrúhlite na celé desiatky eurocentov (napr. 0,50€; 12,20€; 8,70€). 

❀ Maximálna cena jedného kusu tovaru môže byť 15 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. Pritom 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 na terase centra. V prípade nepriaznivého počasia sa koná 

v interéri Klbka. 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 Katka 0948 148 379. 
 

Tešíme sa na Vás. Mamičky z RC Klbko 
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