
                  MaTami, centrum pro rodinu z.s.    
Sídlo/doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička
PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martnů, Tylova ulice 114, Polička

INFORMACE K BAZÁRKU POŘÁDANÉHO MC MATAMI

NA JORDÁNU

19. - 20. září 2018

Jedná se o komisní prodej kojeneckého, dětského oblečení do vel. 140 a obuvi na období

podzim/zima. Dále oblečení pro těhotné, kočárků, autosedaček, jídelních židliček a hraček

(kromě plyšáků). Věci je třeba dodat čisté (týká se to i obuvi) a správně označené. Ceny si

určuje prodávající sám a MC MaTami si odečítá 20 % provizi z prodaných věcí. Tato provize

„výdělek“  bude  použita  na  pronájem  prodejního  sálu  Jordán,  provoz  centra  a  nákup

pomůcek pro naše aktvity. Druhý den komisního prodeje bude na všechny věci sleva 10 %!

Příjem věcí do komise: Pondělí 17. 9. 2018 od  9.00 do 17.00 hodin
Prodej věcí:  Středa 19. 9. 2018 od 9.00 do 17.00  hodin

                       Čtvrtek 20. 9. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin
Výdej neprodaných věcí  a peněz z prodaných věcí: Pátek  21. 9. 2018 od  9.00 do 16.00

hodin

Pozn.: Pokud by se Vám z nějakých vážných důvodů termín nehodil, kontaktujte nás prosím na mailu nebo při
příjmu věcí do prodeje, jistě najdeme nějaké řešení.

POKYNY PRO PRODÁVAJÍCÍ

chcete-li prodávat, je potřeba předem a hlavně včas požádat o osobní číslo na e-mailu –
bazarek.matami@email.cz. Po obdržení žádost Vám přijde emailem osobní číslo a pokyny,
jak  postupovat  dál.  Věnujte jim zvýšenou pozornost,  špatně označené zboží  nebude do
prodeje přijato!

NOVĚ!!

Maximální  počet  na  prodávajícího  je  75  kusů.  Na  věci  nad  tento  počet  bude  počítán
administratvní  poplatek  2  Kč/kus.  Tento  administratvní  poplatek  bude  vybírán  při
předávání věcí v pondělí. Prosím zpočítejte si své věci doma, a dejte nám vědět jejich počet
při  předání.  K  tomuto  kroku  nás  nut neustálé  navyšování  počtu  prodávajících,
nedodržování  maximálního počtu kusů a následně nedostatek místa na vystavení  věcí  v
Jordáně. Děkujeme za pochopení.
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