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Pravidla pro účast na bazárku:              

Základní informace 

Bazárek podzimního a zimního oblečení proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 9 – 14 hodin v Sokolovně (Tyršova 

201, Hostivice, 253 01). 

Kočárky, dětské sedačky a další vybavení pro děti je možné prodat po domluvě. 

 Příjem zboží bude v pátek 11. 10. 2019 od 17 - 19 hodin v Sokolovně 

 Neprodané věci a výplaty se budou vyzvedávat v neděli 13. 10. 2019 od 10 - 11 hodin v Sokolovně 

Maximální množství prodávajících je 100 lidí, maximální množství prodávaných věcí může být 80 kusů (z toho 

maximálně 20 kusů kojeneckého oblečení do 1 roku). Registrační poplatek činí 50 Kč a provize je 10 % z 

prodaného zboží.  

Výnos pokryje pronájem Sokolovny a zbytek podpoří RC Zahrátku. 

Bazárek hraček a sportovních potřeb proběhne 22. - 23. 11. v RC Zahrátka 

Postup: 

1. Přihlašte se prosím přes Katku Narwa (katerina.luskova@gmail.com), telefon: 603151985.  

a. upřesněte prosím přibližné velikosti oblečení (na miminkovské oblečky je omezená kapacita) 

b. obdržíte registrační písmena (tzv. ID) 

i. tato 2 písmena (většinou iniciály prodávajícího) jsou jedinečná a identifikují prodávajícího, proto 
je bezpodmínečně nutné je dodržet a mít je potvrzené 

ii. registrační písmena si bez odsouhlasení NELZE ponechávat do dalších burz, ani si je jakýmkoli 
způsobem upravovat… PŘÍKLAD, jak písmena vypadají: AA, KNB, CV, AB…) 

 
2. Vyplníte náš předpřipravený formulář (což je seznam věcí) – automaticky se vám to propíše i na štítky, 

které stačí jen vytisknout a označit jimi prodávané zboží 

a. vyplněním seznamu se položky ze seznamu automaticky přepíší do štítků v druhém listu excelového 

souboru, takže je stačí jen vytisknout, vystřihnout a připevnit 

i. rada: nejlépe se nám osvědčila klasická malířská páska nebo izolepa, která pevně drží a štítek je 
pod ní dobře čitelný; nebo připevnit špendlíkem – klidně připevnit na více místech 

ii. samolepící etikety si můžete vyzvednout po domluvě v RC Zahrátka nebo na adrese prodávající 
(Řehníkova 2159, Hostivice)  

iii. veškeré přijímané zboží na prodej musí být čisté a zachovalé, opatřené vytištěným štítkem 
(obsahující registrační písmena, pořadové číslo, velikost a cenu) 

iv. velikost musí být uvedena v centimetrech (PŘÍKLAD: 62, 86, 98, 122…) 
v. maximální množství kojeneckého oblečení do 1 roku činí 20 kusů na osobu (do velikosti 74 

včetně), doporučujeme např. prodávat pod jedním číslem několik kusů (bodíčka, ponožky) – 
důvod: kojenecké oblečky se téměř neprodávají 

 
3. Veškeré věci musí být předány v krabici nebo tašce, která je viditelně popsána registračními písmeny. 

NOVĚ NEMUSÍTE mít vytisknutý papír s prodávanými věcmi. 
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Formulář stačí poslat NOVĚ do pátku 11. 10. 2019 do 19 hodin elektronickou formou na: 

katerina.luskova@gmail.com (důvod – nově chceme urychlit fronty při prodeji, vše se bude propisovat 

elektronicky) 

a. příjem zboží bude v pátek od 17 - 19 hodin v Sokolovně 

4. Bazárek – samotný prodej 

a. v sobotu 12. 10. 2019 od 9 – 14 hodin v Sokolovně (Hostivice) 

5. Neprodané věci a výplaty se budou vyzvedávat v neděli od 10 - 11 hodin v Sokolovně 

a. pokud si zboží a peníze nevyzvedáváte osobně, ale vyzvedává je za vás kamarád, kamarádka, manžel či 

jiný rodinný příslušník, prosím informujte jej o kontrole na místě, jelikož na pozdější reklamace nemůže 

být brán zřetel 

b. pokud si neprodané věci nevyzvednete v tuto dobu, zbylé věci odvezeme do azylových domů, dětských 

domovů. Bohužel nemáme prostor na skladování. 

Zjednodušený postup: 

 

 

V případě dotazů prosím kontaktujte Kateřinu Narwa (TEL - 60315198, mail: katerina.luskova@gmail.com) nebo na 

https://zahratka.cz/ 

 

Budeme se na Vás těšit! 

Kateřina Narwa za RC Zahrátka                                

Přihlásit se 

Připravit věci, 
zapsat do 
tabulky, 

naštítkovat 

Poslat 
elektronický 

formulář, 
přinést zboží 

Bazárek Vyzvednutí 

Září, říjen 2019 Pátek 11.10. Sobota 12.10. Neděle 13.10. 
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