
PRAVIDLA BURZY OBLEČENÍ, HRAČEK, SPORTOVNÍCH AJ. POTŘEB

KULTURNÍ CENTRUM HOLETÍN

1. BURZA SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH MULTIFUNKČNÍCH SÁLŮ KULTURNÍHO CENTRA HOLETÍN, A TO V TYTO DNY  
A HODINY:
ČTVRTEK   31. 5. 2018    13:00 -  18:00HOD.
PÁTEK   1. 6. 2018    13:00 – 18:00 HOD.
SOBOTA   2. 6. 2017     9:00 - 13:00HOD.

2. Oblečení, hračky, sportovní potřeby (dále jen „zboží“), které je určeno k prodeji, předá prodejce správci Kulturního 
centra Holetn, paní Horákové, pouze ve vymezené pracovní dny: 
21. – 25. 5. 2018 od 9:00 – 14:00 hod. nebo po telefonické domluvě na čísle 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@holetn.orr, vyžádá přidělení unikátního označení (přidělení písmena) prodávajícího.

4. Prodávající si stáhne z internetových stránek www.holetn.orr 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. Formulář naleznete též na hlavní webové stránce obce holetn.

5. Prodávající zboží označí šttkem 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 identikaci při prodeji.

6. Šttek musí být se zbožím pevně spojen (nalepen, přivázán, přišit nebo připíchnut). Nejvhodnější na označení zboží 

je žlutá papírová páska, která se používá k     oblepení oken či lišt apod. před malováním   /dá se na ni bez problémů 

psát a dobře drží na oblečení , přičemž na něm nezanechává skvrny/. Dále můžete použít šttky zhotovené z tvrdého

papíru a k oblečení přivázané provázkem, přišité či připíchnuté zavíracím špendlíkem. Nepoužívejte obyčejné 

hlavičkové špendlíky! K označení zboží je případně možné použít též větší samolepící šttky. Malé lepící šttky, tzv. 

„lípánky“ na oblečení nedrží! Za případné škody vzniklé nesprávným označením zboží provozovatel neručí.

7. 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. 

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

čase, a to ve čtvrtek 7. 6. 2018 9.00 – 15hod. a nebo v pátek 8. 6. 2017 9.00 – 12.00 (po dohodě je možný i jiný 

termín). Přesný čas vyzvednut zboží bude s Vámi dohodnut při jeho předání.

Nevyzvednuté zboží bude dle sortmentu odevzdáno na charitu nebo zlikvidováno.

9. Při výdeji neprodaného zboží bude prodejci dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vyplaceno 90%. 
Zbylých 10% tržby zůstává Kulturnímu centru Holetn na zajištění provozních výdajů.

10. Cílem naší burzy je umožnit občanům Holetna a okolních obcí výhodně prodat své věci a současně výhodně 

nakoupit potřebné zboží.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A DODDRŽOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL. KULTURNÍ CENTRUM HOLETÍN.

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

