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  POKYNY PRO PRODÁVAJÍCÍ NA BAZÁREK

jaro/ léto 2021

Prodej proběhne ve dnech:
ÚTERÝ      16. 3.  OD 12:00 DO 17:00 hod. PRODEJ POUZE PRO ČLENY MaTami (podmínky jak 
se stát členem na rok 2021 najdete na webu www.matami.cz)
STŘEDA    17. 3.  OD 8:30 DO 17:00 hod.
ČTVRTEK  18. 3.  OD 8:00 DO 12:00 hod.

Příjem věcí :  
v pondělí 15. 3. na Jordáně od 8:00 do 12:00 hod. (boční vchod, POZOR ZMĚNA ČASU!)
Výdej neprodaných věcí a peněz : 
v pátek 20.3. na Jordáně od 9:00 do 15:00 hod. (boční vchod, POZOR ZMĚNA ČASU!)
Věci nemusíte nosit osobně, pokud nemůžete přinést/vyzvednout věci sami, poproste někoho známého. 

Maximální počet na prodávajícího je 75 kusů. Na věci nad tento počet bude počítán 
manipulační poplatek 2Kč/kus. Tento administrativní poplatek strháváme z Vašeho výdělku. 
Prosím spočítejte si své věci doma a dejte nám vědět jejich počet při předání. K tomuto kroku nás nutí
neustálé navyšování počtu prodávajících, nedodržování maximálního počtu kusů a následně 
nedostatek místa na vystavení věcí v Jordáně. Děkujeme za pochopení.

Co můžete přinést?
Kojenecké a dětské oblečení do velikosti 140 na období jaro/léto, oblečení pro těhotné, boty, 
hračky (kromě plyšáků),  kočárky, autosedačky, jídelní židličky ( vše maximálně 75 kusů).

RC MaTami si odečítá 20 % z prodaných věcí. Cenu si stanovujete sami, na štítek pište 
konečnou cenu (včetně provize pro RC  MaTami). Tento „výdělek“ bude použit na provoz 
centra a nákupu pomůcek pro aktivity v centru. Druhý prodejní den bude na veškeré zboží 
uplatněna 10% sleva.

Jak věci označit a připravit na prodej? 
Každým rokem přibývá množství věcí na prodej a tím i práce okolo přípravy. Rádi bychom Vás 
požádali o dodržování limitu 75 kusů oblečení. Uvítáme každého dobrovolníka, který nám 
přijde pomoci s přípravou prodeje i následným balením neprodaných věcí.

 Každý prodávající dostane přidělené číslo, dle kterého bude identifikovat své věci. 
 Věci na prodej přineste čisté a správně označené (zvažte, zda je vhodné prodávat 

zaprané, flekaté a děravé oblečení).
 Cenu si určuje prodávající sám (jedná se o Bazárek, cena by měla odpovídat tomuto 

typu prodeje).
 Krabici nebo tašku, ve které věci přinesete, označte vaším prodejním číslem.
 Označené věci rozdělte podle velikostí a každou velikost vložte jednotlivě do 

igelitových tašek (tímto krokem nám velice usnadníte přípravu). Každý pár bot svažte 
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dohromady provázkem.
 Pokud budete chtít přinést nějakou hodnotnější věc nebo budete chtít mít jistotu, že 

se Vám žádná z přinesených věcí neztratí, můžete být osobně přítomni při prodeji a 
své věci si hlídat.

 Každá věc musí být označená samostatně štítkem (viz obrázek) na viditelném místě, 
ponožky se nám osvědčily prodávat po více kusech v sáčku označeném štítkem. Na 
štítky je dobré použít maskovací pásku na malování :), lepící papírky na poznámky 
odpadávají, stejně tak sponky na papíry nevydrží dlouho.

 Každý prodávající potvrdí svým podpisem seznámení s pravidly Bazárku.

 

Štítek na označení oblečení

Veškeré dotazy Vám zodpovíme na e-mailu bazarek.matami@email.cz  ,   včetně přidělení 
prodejního čísla.

Prohlášení o souhlasu s pravidly Bazárku
Prosím věnujte pozornost Prohlášení o souhlasu s pravidly Bazárku. Prohlášení o souhlasu 
nemusíte tisknout, podepíšete nám ho na místě při předávání věcí v pondělí. 

Prohlášení:
Já ……………………………………………………... předávám věci do Bazárku, který pořádá RC MaTami, 
ve dnech 15. 3. - 19.3. 2020.  Seznámil(a) jsem se a souhlasím s pravidly Bazárku a jsem si 
vědom(a), že RC MaTami neodpovídá za ztrátu či poškození žádné z věcí, které jsem 
donesl(a).  Spočítal(a) jsem počet kusů a jsem si vědom(a), že nad počet 75 ks zaplatím za 
každý kus navíc 2 Kč manipulační poplatek.
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