
 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O BURZE 

 
 

Místo konání burzy: 

Rodinné centrum, Nádražní 22, Žamberk (přízemí – prostory herny a klubu) 

  

Burza Vám nabízí možnost prodat zachovalé kojenecké, dětské či těhotenské oblečení, dětské 

sportovní potřeby, hračky, hry a knížky pro děti či budoucí rodiče a zároveň nakoupit další zboží 

od jiných prodávajících. 

                                                                                                           

Burzu pořádáme 2x za rok - JARNÍ/LETNÍ zpravidla v březnu a PODZIMNÍ/ZIMNÍ zpravidla v září. 

Aktuální termíny vždy vyhlašujeme předem na samostatném plakátu. Sledujte náš Facebook či 

web. 

  

Snažíme se držet dobrou kvalitu nabízeného zboží, proto nepřijímáme k prodeji špinavé, potrhané, 

sešlé či jinak poškozené zboží. 

  

Velké věci (kola, postýlky, jídelní židličky, autosedačky apod.) přijímáme pouze po předchozí 

domluvě a v omezeném množství. KOČÁRKY z kapacitních důvodů do prodeje nepřijímáme. 

  

Naše burzy mají dlouholetou tradici a využilo je velké množství prodávajících i nakupujících. 

Aktuálně se na burze prodává cca 2.000 kusů zboží. 

  

Z organizačních důvodů je po dobu burzy zrušen stálý program, který běžně probíhá v prostorech 

konání burzy (herna RC a Klub). 

  

CO LZE NA BURZE PRODAT (ZAKOUPIT): 

                                         

• kojenecké oblečení, výbavičku pro miminka (body, dupačky, kabátky, overaly, tepláčky….)      

             

 • oblečení pro děti a mládež (bundy, mikiny, tepláky, kalhoty, čepice, kšiltovky, pyžama, 

prádlo…)   

  

•  dětské boty 

  

• těhotenské oblečení (halenky, kalhoty, sukně, šaty…)                                         

  

• doplňkové zboží pro těhotné ženy, miminka a děti (např. odsávačky, monitory dechu, 

zavinovačky, podložky pro děti, nevyužité plínky, povlečení do dětských postýlek, spací pytle…)     

                                    

• soupravy - teplákové, pyžama a kojenecké soupravičky                                        

  

• hračky, dětské knížky, hry, plyšáky                                                                         

  

• na větší věci, které nelze do burzy přinést Vám můžeme vyvěsit inzerát za poplatek 10Kč   

 

  

 

 

https://cestaprorodinu.cz/data/dokumenty/2049_burza_2020.pdf


 

 

 

SEZNAMTE SE S PRAVIDLY PRO PRODÁVAJÍCÍ – podzim 2021 
                                    

• ZAVOLEJTE SI (nebo napište) O POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČASTNÍKA BURZY, pod kterým budete vedeni 

v evidenci prodávajících - volejte nebo pište od 1.9.2021 na tel.č. 608 621 301, mail: 

centrum@cestaprorodinu.cz    

                               

• prodávejte pouze PODZIMNÍ a ZIMNÍ sortiment, vše kvalitní, čisté a nepoškozené!!!     

                                     

• MAXIMÁLNÍ POČET PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ ANI BOT NENÍ OMEZEN  

                                      

• každý kus zboží pečlivě označte dobře držícím lepítkem (papírovou páskou na zeď, štítek 

přicvaknutý sešívačkou na cedulku za krkem nebo splintovacími kleštěmi), věci, z kterých se 

označení v průběhu burzy odlepí, jsou ihned vyřazeny z prodeje, doporučujeme označit na dvou 

místech (1x na dobře viditelném místě a 1x například do kapsy, odkud se štítek jen tak neztratí)   

  

•  soupravy oblečení, které chcete prodat dohromady (např. dvoudílné pyžamo, tepláková 

souprava, kojenecká soupravička...apod.) nespojujte špendlíky, ale sešijte několika stehy pevně k 

sobě!!! 

                                     

• vypište seznam prodávaných věcí do NAŠEHO předepsaného formuláře, který si stáhnete zde 

nebo Vám jej předáme v kanceláři Rodinného centra 

  

• níže naleznete též pokyny k jeho vyplnění i vzor popisu lepítka, které musí být na každém kusu 

oblečení       

  

• vyplněný formulář přineste v den příjmu zboží společně s věcmi, které chcete prodávat - zboží 

přineste v PEVNÉ TAŠCE, kterou si označíme Vaším pořadovým číslem a uschováme; při 

kompletaci neprodaných věcí Vám do ní vrátíme zbylé zboží (prosíme nepoužívejte igelitové 

sáčky na odpad ani banánové či jiné krabice)      

  

• manipulační poplatek za příjem zboží do burzy – 100 Kč/ 1 formulář (tedy max.30 ks),               

200 Kč/ 2 formuláře (tedy max.60ks)....a tak dále, při prodeji do 10 ks/ formulář bude poplatek 

snížen na 50 Kč - poplatek bude vybírán tradičně při příjmu zboží - PŘESNÝ POČET KUSŮ JIŽ NEBUDE 

SLEDOVÁN (kromě počtu do 10 ks)      

                                  

• Rodinné centrum si sráží 10% z prodaného zboží                                        

                            


