
Dětský bazárek

Pravidla dětského bazárku .

Milé maminky, klubík Jája pořádá  DĚTSKÝ BAZÁREK jarního a letního oblečení a hraček,
pátek 22.4.2022 od 15:00 - 18:00 hod a v sobotu  23.4. 2022 od 9:00 - 12:00 hod.
Místo konání : Klubík Jája , Benešova 2 , Jihlava ( 2.patro )

„Příjem“ oblečení ( dětské do vel. 158 ) a potřeb pro děti ( hraček, sportovní vybavení,
kojenecké potřeby ….) do prodeje, bude probíhat ve dnech:
úterý 19.4 a čtvrtek 21.4 od 8:30 do 11:00 hod.
středa 20.4 od 15:00 do 17:00 hod nebo dle individuální domluvy na tel. čísle 731 125 950
(Rita Malášková)

Průběh příjmu oblečení a hraček:

● každá maminka bude mít přiřazené číslo
● číslo maminky se dozvíte na čísle 731 125 950 (Rita Malášková ) nebo emailu
klubikjaja@gmail.com
● je omezen počet ks na maminku a to na 50ks !!! (prosíme, respektujte to) k prodeji bude
přijímáno pouze zboží čisté a nepoškozené
● každý kus zboží musí být označený štítkem (už z domova připravené!!!), na kterém bude
„číslo maminky“ a cena za ten daný kus zboží, POZOR – ŠTÍTKY POŘÁDNĚ PŘIDĚLAT –
● spolu s taškou či krabicí je potřeba také dodat připravený seznam věcí (viz přiložená
tabulka), které dáváte do prodeje, aby nedošlo k záměně či ztrátě!!!
● tašky si označte, pokud do nich chcete neprodané věci vrátit zpět

Poplatek za  bazárek  je 50,- Kč
Provize z prodeje : do 500,- ………………...5%

501,-  až 1000,- ……...10%
1001,- a více ……….. .15%

Pokud se chcete něčeho vyloženě „zbavit“ za symbolickou cenu  10,- Kč a peníze nechat na
provoz klubíku, tak bude vyhrazena „krabice“ na takové věci. Tašku s těmito věcmi je
potřeba označit zvlášť, aby se nepomíchaly s ostatními věcmi na prodej.

Výdej zboží :
Utržené peníze a neprodané zboží bude vydáno v den určený k výdeji
středa 27.4.2022 od 15:00 hod - 18:00 hod
čtvrtek 28.4.2022  9:00-11-00
nebo dle individuální domluvy tel. 731125950 ( Rita Malášková )
Nevyzvednuté zboží v daném termínu bude dáno na charitu.

Pokud máte zájem prodat oblečení či hračky, které se Vám po dětech kupí na půdě, tak
máte jedinečnou příležitost udělat na půdě pořádek!!!
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