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INFORMACE PRO PRODÁVAJÍCÍ NA BAZÁRKU CENTRA MOTÝLEK  

1. Sběr zboží v pátek 31. března 2023 od 16:30 do 18:00 hod v Rájecké Sokolovně, a to následovně:  

prodávající s počátečním příjmením  

• A–H: 16:30–17:00  

• CH–N: 17:00–17:30  

• O–Z: 17:30–18:00  

Prosíme, abyste si svršky nechali v šatně, přihlásili se u nás u stolku, vyskládali si věci a odcházeli 

(chceme předejít kumulaci mnoha lidí na sále při přípravách).  

2. Každá věc musí mít cedulku, na které bude značka prodávajícího (zvolí si prodávající), cena 

(používejte ceny končící pouze hodnotami 5 či 0 (např. 30, nikoli 29) a číslo prodávané věci 

(dobrovolně). Pokuste se o to, aby Vaše štítky držely na nabízených věcech co nejpevněji – pokud 

štítek odpadne a někdo by si chtěl danou věc koupit, prodat nemůžeme. Pokud máte značku razítko, 

vezměte ho s sebou na Bazárek.  

3. S sebou seznam s očíslovanými věcmi, cenami a značkou prodávajícího – POVINNÉ! 

4. PŘÍSPĚVKY – VYBÍRÁME 10 % Z PRODEJE.  

5. Oblečení si rozdělte předem do 3 tašek podle velikostí, a to 50–86, 92–128, 134 a větší a podle 

pohlaví, zvlášť těhotenské a zvlášť boty (budou připraveny stoly dle pohlaví a velikostí, stoly na 

potřeby, těhotenskou módu, židle na boty, židle na hračky). Pro věci, které chcete dát zdarma, budou 

připravené stoly v předsálí. S věcmi, které si prodávající vyberou na stolech zdarma, se nebude moct 

vcházet na sál (ponechají si třeba v šatně) – platí i pro prodávající.  

6. Prodej zboží v sobotu 1. dubna 2023 od 8.00 do 11.30 hod (nakupující si ponechají svršky v šatně, 

dostanou naše tašky, do kterých si budou dávat vybrané zboží, po zaplacení dostanou lístek, u 

východu proběhne kontrola).  

7. Výdej peněz/vrácení zboží POUZE v sobotu 1. dubna 2023 od 11.30 do 12.30 hod bez výjimek. 

Pokud se nemůžete vyzvednutí zúčastnit, musíte si někoho, kdo Vám zboží vyzvedne, domluvit. 

Nekontaktujte s tímto požadavkem organizátorky. Děkujeme za pochopení.  

8. MAXIMÁLNÍ POČET PRODÁVANÉHO OBLEČENÍ 150 KS  

9. Svoji účast jako prodávající potvrďte na e-mail: motylekrajec@seznam.cz nejpozději do 15. 3. 2023 

 10. Při potvrzení Vaší účasti přidejte informaci o tom, jakou máte značku (už se nám opakují :)).  

11. Prosíme o propagaci Bazárku (sdílení FB, tisk a vyvěšování, atd.), ať je komu prodávat :).  

12. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit.  

Těšíme se na spolupráci  

Organizátorky :) 


