
PRAVIDLA BURZY OBLEČENÍ, HRAČEK, SPORTOVNÍCH AJ. 

POTŘEB 

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ CENTRUM HOLETÍN 

1. BURZA SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH MULTIFUNKČNÍCH SÁLŮ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉHO CENTRA HOLETÍN,    
A TO V TYTO DNY: 
SOBOTA  24. 10. 2015   a    NEDĚLE   25. 10. 2015, vždy v  8-16 HOD. 

2. Oblečení, hračky, sportovní potřeby (dále jen „zboží“), které je určeno k prodeji, předá prodejce správci Kulturně-
společenského centra Holetín, paní Horákové, pouze ve vymezené pracovní dny:   
St 14. 10. 2015  7.30 – 12.00, 13.00 - 16.30 
Čt 15. 10. 2015  7.30 -  12.00, 13.00 – 15.00 
Pá 16. 10. 2015  7.30 – 12.00 
Po 19. 10. 2015  7.30 – 13.30, 15.30 – 16.30 
Út 20. 10. 2015  7.30 – 13.00 
St 21. 10. 2015  7.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 
Váš čas předání prosím oznamte na tel. 725 444 588. 
Zboží, které bude ponecháno v těchto prostorách v jiný čas, nebude na burzu zařazeno a nebude za ně přebrána 
zodpovědnost. 

3. Do data příjmu zboží si prodávající osobně, prostřednictvím SMS (na tel. 725 444 588) či elektronicky na e-mailové 

adrese kulturnicentrum@holetin.org, vyžádá přidělení unikátního označení (přidělení písmena) prodávajícího. 

4. Prodávající si stáhne z internetových stránek www.holetin.org v sekci DOKUMENTY, případně přebere osobně či 

po vyžádání na výše uvedené e-mailové adrese formulář „SOUPIS ZBOŽÍ K PRODEJI“, do něhož podrobně zapíše 

zboží, které bude předávat k prodeji. 

5. Prodávající zboží označí štítkem s určeným kódem (přidělené písmeno), dále pořadovým číslem zboží dle 

formuláře „SOUPIS ZBOŽÍ K PRODEJI“ a určenou cenou (např. A1 - 50,-). Každá prodávaná věc takto získá svůj 

unikátní kód, což umožní přesnou identifikaci při prodeji. Štítek musí být se zbožím pevně spojen (nalepen, 

přivázán nebo připíchnut). Nepoužívejte jiné než spínací špendlíky! 

Štítky si může prodávající vyzvednout na OÚ v pracovní době, případně použít pro zhotovení čtvrtku či jiný pevný 

materiál (ne kancelářský papír). Za případné škody vzniklé nesprávným označením zboží provozovatel neručí. 

6. K prodeji tedy bude přijato pouze PŘEDEM OCENĚNÉ A OZNAČENÉ ZBOŽÍ, pouze čisté a neponičené! Zboží, 

skládající se z více kusů (např. tepláková souprava), které mají být prodány společně, je nutno spojit buď spínacím 

špendlíkem, nebo sešít.  

7. Neprodané zboží bude prodejci vydáno dle formuláře v prostorách Kulturně-společenského centra ve vymezeném 

čase, a to v úterý  27. 10. 2015  7.30 – 17.30hod. (následně až od 2. 11. 2015 – po dohodě s L. Horákovou) 

Neprodané zboží může majitel dle svého uvážení odevzdat na sbírku použitého zboží Diakonie Broumov (sbírka je 

shromažďována do 31. 10. 2015 v přízemí OÚ Holetín). 

 Nevyzvednuté zboží bude dle sortimentu odevzdáno na charitu nebo zlikvidováno. 

8. Při výdeji neprodaného zboží bude prodejci dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vyplaceno 90%. 
Zbylých 10% tržby zůstává Kulturně-společenskému centru Holetín na zajištění provozních výdajů. 

9. Cílem naší burzy je umožnit občanům Holetína a okolních obcí výhodně prodat své věci a současně výhodně 

nakoupit potřebné zboží. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A DODDRŽOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ CENTRUM HOLETÍN.  

mailto:kulturnicentrum@holetin.org
http://www.holetin.org/

