PODMÍNKY BAZÁREK 2018
Bazárek provozujeme v rámci Rodinného veletrhu smysluplných hraček ROSTEME PRO
ŽIVOT. Prodej zajišťují určení členové výstavního týmu. Veletrh se koná:
3. a 4.11.2018 v Praze, FZŠ Barrandov II – V Remízku

Do Bazárku přijímáme hračky, didaktické a montessori pomůcky, knihy apod.
Provize za zajištění prodeje je stanovena ve výši 10 % z prodejní ceny.

PŘIHLÁŠENÍ DO BAZÁRKU
Formulář vyplníte ručně na místě před předáním věcí do bazárku. Jako kopie slouží
fotografie ve vašem mobilu, originál zůstává na bazárku.
Nebo si stáhněte přihlášku předem, vytiskněte (2x oboustranně), vyplňte a přineste spolu s
věcmi k prodeji.

SLEVA
Do formuláře můžete uvést informaci o možné slevě na zboží. Tato informace bude zcela
interní a bude sloužit prodávajícímu k případnému snazšímu prodeji.

OZNAČENÍ VĚCÍ K PRODEJI
Vaše ID jsou iniciály Vašeho jména - Dobruška Borovicová = DB.
Každou věc k prodeji označte Vaším ID a číslem, pod kterým je zapsána v přihlášce
(např. DB1). A na viditelnou cedulku uveďte prodejní cenu. Obě cedulky by měly na
nabízené věci držet.

PŘÍJEM VĚCÍ DO BAZÁRKU / VÝPLATY A VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ
V době konání veletrhu u stánku BAZÁREK (nakupující návštěvníci mají přednost před
příjmem věcí do Bazárku).

UPOZORNĚNÍ
Nevyzvednuté věci a peníze budou věnovány na dobročinné účely.
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PRAHA

ID:
(Vaše iniciály 2-3 písmena)

Věci přinesu (datum a čas): __________________________________________________
Pro peníze a neprodané věci si přijdu: _________________________________________
Jméno a příjmení: _________________________________________________________
E-mail: _______________________________

Mobil: ____________________________

No. Název prodávané věci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prodejní cena

PŘÍJEM DO BAZÁRKU dne: _________

PRODÁNO

PRODÁNO za ∑
PROVIZE 10%

Kč
Kč

K VYPLACENÍ

Kč

Svým podpisem souhlasím
s Podmínkami Bazárku.
Předal: _________________________

VÝDEJ Z BAZÁRKU dne:
Potvrzuji, že jsem převzal/a neprodané věci a částku k
vyplacení.

Převzal: ________________________
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