
PRAVIDLA BURZY OBLEČENÍ, HRAČEK, SPORTOVNÍCH  POTŘEB 
 

konané pod záštitou Komise kultury úřadu městyse Trhová Kamenice 

 

1.   MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ BURZY :  

 - Společenská místnost – „Ozdoba“  v Trhové Kamenici ( přízemí v budově knihovny ) 
      pátek  14.5.2021   9.00 – 18.00 h 
      sobota 15.5.2021   8.00 – 11.00 h 

 

2.   PŘEDMĚT BURZY :  

        - Oblečení ( pánské, dámské, dětské )  podzim – zima, sportovní potřeby, hračky a ostatní  
(dále jen „zboží“), které je určeno k prodeji, předá prodejce organizátorům prodeje ve Společenské místnosti – 

„Ozdoba“ v Trhové Kamenici, pouze v době vymezené pro příjem zboží, a to : 
        čtvrtek 13.5.2021  15.00 – 18.00 h 
 

Zboží, které bude ponecháno v těchto prostorách v jiný čas, nebude na burzu zařazeno a nebude za ně přebrána 
zodpovědnost. 
 

3. KÓD PRODEJCE :     

        Do data příjmu zboží si prodávající osobně, prostřednictvím tel. nebo SMS ( na tel. 777 277 848  nebo 
774 801 823 ) či elektronicky na e-mailové adrese vendulaku@tiscali.cz vyžádá přidělení unikátního označení – 
kódu (přidělení písmena) prodávajícího. Ten, kdo již na burze v minulosti své věci nabízel a bude se chtít účastnit 
znovu, bude mít přidělený stejný kód, jako minule. V každém případě je potřeba, aby organizátorkám potvrdil 
svou případnou účast a bylo s ním počítáno z prostorových důvodů. 
 

4. SOUPIS ZBOŽÍ :  
        Prodávající obdrží po vyžádání na výše uvedené e-mailové adrese formulář „SOUPIS ZBOŽÍ K PRODEJI“, 
případně si formulář vyzvedne v prodejně Jednoty na Zářečí. Tento formulář opatří přiděleným kódem 
(písmenem) a podrobně zapíše zboží, které bude předávat k prodeji. 
 

5. PŘÍPRAVA ZBOŽÍ - OZNAČENÍ :     

        Prodávající zboží označí štítkem s určeným kódem (přidělené písmeno), dále pořadovým číslem zboží dle 
formuláře „SOUPIS ZBOŽÍ K PRODEJI“ a určenou cenou (např. A1 - 50,-). Každá prodávaná věc takto získá svůj 
unikátní kód, což umožní přesnou identifikaci při prodeji. Štítek musí být se zbožím pevně spojen (nalepen, 
přivázán nebo  připíchnut).  Nepoužívejte  jiné  než  spínací  špendlíky!  Malé     etiketovací  nálepky  se  z  oblečení 
odlepují –  použijte, prosím,   jiný způsob  nebo  větší  samolepící  štítky. 
Pro zhotovení štítků můžete použít čtvrtku či jiný pevný materiál. Za případné škody vzniklé nesprávným 
označením zboží provozovatel neručí. Maximální počet věcí jednoho prodávajícího je 120 ks. 
 

6. PŘÍJEM ZBOŽÍ : 
        K prodeji tedy bude přijato pouze PŘEDEM OCENĚNÉ A OZNAČENÉ ZBOŽÍ          pouze    čisté a  neponičené !  
Zboží, skládající se z více kusů (např. tepláková souprava), které mají být prodány společně, je nutno spojit buď 
spínacím špendlíkem, svázat nebo sešít. 
 

7. VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ : 
        Neprodané zboží bude prodejci vydáno dle formuláře v prostorách Společenské místnosti – „Ozdoba“ 
v Trhové Kamenici ve vymezeném čase, a to :    sobota 15.5.2021 12.00 – 16.00 h 
 

Nevyzvednuté zboží bude dle sortimentu odevzdáno na charitu nebo zlikvidováno. 
 

8. VYPLACENÍ PRODANÉHO ZBOŽÍ : 

        Při výdeji neprodaného zboží bude prodejci dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vyplaceno 90%, 
zbylých  10 %  tržby  zůstává nevyplacených a poslouží mimo jiné i jako příspěvek při konání akcí pro děti ( např. 
Pohádkový les a pod. ). 
 

9. KONTAKT : 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Vendulu Kudláčkovou tel. 777 277 848 , mail vendulaku@tiscali.cz 
 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A DODRŽOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL 

mailto:vendulaku@tiscali.cz
mailto:vendulaku@tiscali.cz

