INFORMACE K BAZÁRKU:
-

k prodeji přijímáme: dětské oblečení a obuv od 0 do 15 let, hračky, kojenecké potřeby
(monitory dechu, odsávačky, teploměry, chůvičky, ohřívačky, přebalovací podložky,
polohovací polštáře, vaničky, fusaky, povlečení do postýlek, chodítka), autosedačky. Kočárky
a jídelní židličky přijímáme v omezeném množství – nutno hlásit předem.

-

věci k prodeji musí být čisté, nepoškozené, bez fleků a dírek a řádně označené štítkem na
viditelném místě (např. u trička na přední díl u krku), osvědčilo se nám přelepit celý
štítek izolepou. ZA ZTRACENÍ ŠTÍTKŮ a tím i Vašeho zboží NERUČÍME!

-

„štítky“ vytiskněte z elektronického seznamu, kde se po vyplnění seznamu věcí k prodeji
automaticky vygenerují. V exelovém souboru je naleznete v záložce štítky. Seznam věcí
k prodeji je povinný zasíláme jej po registraci jako přílohu emailu. Seznam věcí k prodeji si
můžete také stáhnout na internetových stránkách http://www.hristebambino.cz/ke-stazeni/.
Vyplněný seznam věcí k prodeji nám prosím zašlete v elektronické podobě na email
bazarekAM@seznam.cz do 25.8.2016 do 12:00 hod. a přineste ho vytištěný sebou spolu
s věcmi k prodeji.

-

věci, které chcete prodat, jako sadu nebo komplet, spojte k sobě (např. provázkem nebo
spínacím špendlíkem, při vyplňování elektronického seznamu věcí k prodeji zapište pod
jedním pořadovým číslem např. „ komplet – 2ks “. Boty spojte/zagumičkujte k sobě a štítek
umístěte na podrážku bot.

-

příjem věcí k prodeji bude probíhat v pátek 26.8.2016 od 16:00 do 18:00 hod. Na
provozní náklady vybíráme (v den příjmu zboží) 2,- Kč za každý kus věci k prodeji.

-

výdej neprodaných věcí a výplata pěněz bude probíhat v sobotu 27.8.2016 od 16:00
do 18:00 hod. Po výdeji věcí si na místě zkontrolujte, zda odpovídají prodané věci
s výplatou peněz. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDEME BRÁT ZŘETEL! Za záměnu a
ztrátu věcí nebereme odpovědnost. V případě nevyzvednutí věcí, budou věci předány na
charitu.

-

v den prodeje žádné věci nepříjímáme !

Děkujeme Vám za dodržování pokynů, ohleduplnost a trpělivost.

