POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
Soupis zboží: VZOR!!!!!
BURZA
číslo
prodávajícího:

Příjmení a jméno: NOVÁKOVÁ JANA
Telefon: 123 456 789

sem dopište
vám předem
přidělené
číslo

E-mail: novak@seznam.cz
Popis zboží (druh, barva, velikost, výrazný znak či obrázek…)

Prodejní
cena

1.

Riflové kalhoty modré, vel. 86, růžové prošití

50,-

2.

Šaty zelené, manšestr, vel. 92, kytičky

65,-

3.

Body červené, proužek, vel. 92, zajíc

20,-

4.

Botasky bílé, vel. 22, modrá šněrovadla

30,-

5.

Vanička zelená

100,-

6.

Soupis prodávaného zboží vypište do NAŠEHO předepsaného formuláře!
Tento formulář získáte v kanceláři Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk (přízemí) či si jej
můžete stáhnout z našich webových stránek www.cestaprorodinu.cz/BURZA dětského oblečení.
Všechny údaje vyplňte prosím čitelně a u popisu zboží nezapomeňte na jasnou identifikaci, která
je nezbytná pro dohledávání zboží, ze kterého odpadl štítek. Na každý kus zboží použijte pouze
jeden řádek. Ostatní (neoznačené) kolonky NEVYPLŇUJTE!!!
Prodejní cena je částka, za kterou vaše zboží prodáváte, a bude uvedena také na štítku spolu s
přiděleným číslem prodávajícího a pořadovým číslem zboží.
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, tel. kontakt, email) jsou požadovány výhradně na organizaci
burzy a možnost kontaktovat prodávající. Údaje budeme uchovávat pouze za tímto účelem a po
dobu 5 let od předání.
Než začnete vyplňovat soupis zboží a lepit štítky – ZAVOLEJTE SI (nebo napište) O POŘADOVÉ
ČÍSLO PRODÁVAJÍCÍHO, pod kterým budete vedení v evidenci prodávajících – volejte nebo pište
na telefonní číslo 608 621 301, mail: centrum@cestaprorodinu.cz. Přidělené číslo prodávajícího
zapište na políčka vpravo nahoře.
Pokud chcete do burzy dát nějaký komplet oblečení a chcete ho prodat vcelku (uvádíte to tak v
soupisu zboží), je nutné tyto kusy oblečení pevně sešít. KOČÁRKY, DĚTSKÁ KOLA, JÍDELNÍ ŽIDLIČKY
a jiné větší kusy k prodeji z prostorových důvodů nepřijímáme!!!
Na větší věci, které nelze do burzy přinést Vám můžeme vyvěsit inzerát za poplatek 10Kč - inzeráty
na soupisku zboží neuvádějte.
POZOR - počet kusů přijímaného zboží k prodeji od jednoho zákazníka není omezen,
PROVOZOVATEL BURZY SI VŠAK VYHRAZUJE PRÁVO UKONČIT PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘI NAPLNĚNÍ CELKOVÉ
KAPACITY.

Štítek – lepítko na prodávané zboží: VZOR!!!!!!

Jednotlivé zboží označte štítky z náplasti nebo papírové pásky na zeď či štítek přicvakněte
sešívačkou na cedulku za krkem nebo splintovacími kleštěmi, na něj napište pořadové číslo zboží
lomeno cena (musí odpovídat seznamu) a pečlivě přilepte/připevněte – vzor štítku níže.
Doporučujeme i možnost označit na dvou místech (1x na dobře viditelném místě a 1x například
do kapsy, odkud se štítek jen tak neztratí).
K výše uvedenému označení na štítku (poř.č./cena) připište na štítek ještě přidělené číslo
prodávajícího, které prosím zakroužkujte. Toto číslo je VELMI DŮLEŽITÉ při manipulaci s věcmi po
celou dobu prodeje a pro následnou kompletaci neprodaného zboží a vrácení zpět
prodávajícímu.
Upozorňujeme, že věci, z kterých se označení v průběhu prodeje odlepí, se stávají neprodejnými
(budou z prodeje vyřazeny) a neidentifikovatelnými při konečné kompletaci neprodaných věcí.

vzor štítku:

