
BURZA OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

RC BARÁČEK, VESTEC 

 

POKYNY PRO PRODÁVAJÍCÍ NA BURZE  

Letošní burza dětského oblečení a potřeb se uskuteční VE VENKOVNÍ KRYTÉ SPORTOVNÍ 

HALE u fotbalového hřiště TJ Viktoria Vestec (U Hřiště 575, Vestec) 

 v sobotu  9. 4 . 2022 od 13:00 do 16:00. 

Oblečení a potřeby pro děti může majitel prodávat buď OSOBNĚ nebo PROSTŘEDNICTVÍM členů 

rodinného centra. Detaily dále.  

Prodávané druhy zboží: dětské oblečení (jarní a letní oblečení), dětské boty, sportovní vybavení 

(odrážedla, kolečkové brusle, helmy, kola apod.), hračky, knížky, těhotenské oblečení, potřeby pro 

miminko (autosedačky, kočárky, chůvičky, apod.)., popř. další věci související s dětmi a miminky.   

Dětské oblečení přijímáme ve všech velikostech (vel. 50 – 170).  

 

 

 

1. OSOBNÍ PRODEJ  

V případě, že se majitel bude o prodej věcí a o povinnosti s tím související starat sám (bude 

mít i vlastní stůl), prosíme o rezervaci prodejního místa u organizátora akce co nejdříve. Na 

místě pak prodejce uhradí jednorázový poplatek 100 Kč za místo.  

Z organizačních důvodů doporučujeme být na místě alespoň hodinu před začátkem prodeje, 

tedy ve 12:00, chcete-li dorazit později, domluvte se s organizátorkou. Přineste si s sebou své 

stojany na šaty, skládací stolečky nebo sušáky na prádlo, na kterých budete své zboží prodávat. 

Pro jednoho prodejce je rezervováno cca 6 m
2
 podlahové plochy. 

2. PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ RC BARÁČEK 

Pokud chcete, aby Vaše věci prodávali členové rodinného centra, je nutné kontaktovat 

organizátory a vyžádat si přidělení písmenného kódu. Spolu s kódem Vám zašleme také 

formulář pro sepsání seznamu prodávaných věcí. Maximální počet kusů přijímaných k prodeji je 

omezen na 49 položek/ 1 prodávajícího. 

Po přidělení kódu musíte označit každý prodávaný kus cedulkou, na které bude:  

kód prodejce / pořadové číslo věci z formuláře / cena   (např. A/3/25 Kč),  

popř. přidejte také velikost oblečení pro lepší orientaci nakupujících. 
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 Bez označení věcí a vyplnění formuláře není možné zboží přijmout. Ujistěte se, že 

prodávaná věc je řádně označena, a že při manipulaci nedojde k samovolné ztrátě označení. 

Vhodné jsou papírové proužky okolo poutek/štítků sešité sešívačkou, provázky s velkou 

cedulkou, větší lepicí značky; naopak izolepa, malé štítky nebo špendlíky příliš nedrží. Pokud 

prodáváte soupravy (tj. více kusů dohromady – např. teplákové soupravy, boty) spojte je např. 

provázkem, příp. označte oba kusy vlastní cedulkou.  

Tip: pevně spojené soupravy, které se nedají prohlédnout, zůstanou většinou neprodané. 

 Prodávané zboží přineste do venkovní kryté sportovní haly u fotbalového hřiště TJ Viktoria 

Vestec v sobotu 9. 4. 2022 mezi 9:00 –  10:00. Věci podle seznamu zkontrolujeme a poté 

vyložíme na prodejní místo (tašky prosím také označte svým jménem nebo přiděleným 

kódem, ulehčíte nám tím práci při balení věcí zpět). Nemůžete-li přijít v tomto termínu, lze ve 

výjimečných případech domluvit předání věcí individuálně. 

 Poplatky: Za každý prodávaný kus bude účtován  poplatek 2 Kč (tj. za každou položku ve 

formuláři), a na konci prodeje odečteme ještě 10 % z tržby. Takto vybraná částka bude 

použita na provoz RC Baráček.  

 Nabízíme odpuštění vstupního poplatku 2 Kč/ položka ve formuláři, pokud nám 

prodávající pomohou s vybalováním věcí na připravené stoly v čase cca 10:00 – 12:00 

(bude záležet na počtu přihlášených prodejců). Pomáhajícím prodejcům pak bude odečteno 

pouze 10% z tržby na konci prodeje. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, nahlaste nám  

tuto skutečnost předem. Pokud nám pomůžete s organizací také po celou dobu prodeje + 

závěrečný úklid (13:00 – 17:00), nebudeme vám z vaší tržby počítat ani poplatek 10%. 

 VYPLACENÍ VAŠÍ TRŽBY A VYZVEDNUTÍ neprodaného zboží bude možné POUZE 

V SOBOTU 9. 4. 2022 od 17:30 do 18:00 ve sportovní hale.  

 Vyplněním a odevzdáním dotazníku prodejce souhlasí s výše uvedenými podmínkami 

prodeje. 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. 

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na viděnou! 

Tým RC Baráček 

email: rcbaracek@gmail.com 

tel. 777 129 542 


