Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s.
Farského 481, Kuřim, 664 34
www.kurimata.cz
burza@kurimata.cz
20. burza dětského oblečení, sportovních potřeb, obuvi, hraček a
těhotenské módy 12.10. - 13. 10. 2018
Příjem oblečení bude probíhat v pátek 12.10.2018 16:00-19:00 v místě konání burzy, tedy
v MK Kuřim – Klub Kotelna, Popkova 1012, Kuřim.

Prodej oblečení v sobotu 9:00-14:00 budou zajištovat maminky z našeho MRC.
Výdej neprodaných kusů a získané tržby v sobotu 13.10.2018 15:30-16:30 tamtéž.
!!!Pozor!!! v době 14:00-15:30 budou prodejní prostory zavřené, abychom mohli vše v klidu a správně spočítat!
Zapomenuté věci a reklamace, lze vyzvednout od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 4. 11. 2018 během herniček
v MRC KuřiMaTa na ulici Farského 481. Nevyzvednuté věci dnem pondělí 5. 11. 2018 propadají ve prospěch
MRC KuřiMaTa.

!!! DO PRODEJE BUDE PŘIJATO POUZE ČISTÉ OBLEČENÍ VHODNÉ
K DALŠÍMU UŢITÍ A NEROZBITÉ HRAČKY ČI SPORTOVNÍ POTŘEBY!!!!

Informace k vyplnění registračního listu
Jméno prodávajícího:
Telefonní kontakt:
Popis poloţky:

NOVAKOVA JANA (nezapomeňte vyplnit!)
+420 123 456 789

druh oblečení, převládající barva, případně velikost
(příklad: žluté tričko 86, rifle 110, modré plátěné kalhoty atd.)

Cena: - z důvodů zjednodušení počítání cen a vracení peněz se ceny stanoví pouze v 5,- Kč
intervalech (tedy 5, 10, 15, 20 atd.) Do formuláře pište pouze číslo, tedy ţádné Kč!
- z každé prodané položky nad 50Kč si MRC účtuje 10 % uvedené prodejní ceny, u
položek do 50 Kč je provize 5 Kč
- maximální počet položek na jednoho prodávajícího je 60
- formulář nerozdělujte, pište všechny položky pod sebe. Na formuláři bude nastaveno
automaticky 60 řádků. Zbylé prázdné řádky NEUMAZÁVEJTE. Formulář se při
tisku automaticky rozdělí na stránky.
- do 5-ti položek budeme účtovat registrační poplatek 20,- Kč, za 6 až 60 položek činí
poplatek 50,- Kč. Poplatek bude zaplacen při předávání zboží.
Soubor s vyplněným registrační listem, pojmenujte: prijmeni jmeno.xls bez diakritiky a
pošlete zpět na uvedenou emailovou adresu. Po jeho zkontrolování vám bude přiděleno
registrační číslo prodávajícího. Pro vaši kontrolu je vhodné zkontrolovaný registrační list
vytisknout a přinést s sebou na předání věcí. MRC bude mít také svoji kopii.
Označení zboţí:
Před předáním prodávaných věcí budou všechny položky seřazeny a označeny min. 2
nálepkami (přibližně 2x1cm k dostání v roličkách v papírnictví, takové ty, co se jimi polepují

kompoty). Prosíme, aby celá nálepka byla v jednom kuse. Na obou nálepkách bude uvedeno
v prvním řádku číslo ve formátu: registrační číslo prodávájícího/ pořadové číslo poloţky
(nikoliv obráceně!!!) a ve druhém řádku cena a Kč. Tyto údaje budou odpovídat údajům,
které vyplníte do registračního listu.
Jedna nálepka bude umístěna u triček, košil, mikin atd. uvnitř u cedulky za krkem. U kalhot,
sukní atd. bude první nálepka u cedulky uvnitř u pasu. Druhá nálepka bude nalepena zvenku,
z pohledu kupujícího vpravo dole. V případě obuvi bude každá bota označena jednou
nálepkou uvnitř u paty. U ostatních věcí dle uvážení, viditelně a vždy minimálně 2 nálepky.
Pokud se jedná o prodej několika kusů dohromady (několik párů ponožek, kostky lega,
tepláková souprava atd.)je potřeba je propojit provázkem nebo dát do igelitového sáčku.
Předání zboţí:
Při příchodu do prodejních prostor Vám naše asistentky najdou podle Vám přiděleného
registračního čísla výtisk Vašeho registračního listu. Podle něj společně s jedním
z organizátorů zkontrolujete přinesené zboží a zaplatíte registrační poplatek. Organizátor vám
registrační list podepíše a zařadí do složky PŘIJATO.
Zboží bude v sále děleno na boty, hračky a těhotenské na zvláštním místě, oblečení budeme
dělit do tří skupin MIMINKA 0-1rok (do vel.86), předškoláci do 6 let (vel.92-116) a školní
děti (vel.122 a větší). Nejdříve proběhne kontrola všech položek a až poté si prodávající zboží
roznese na příslušné místo.
Výdej věcí: Sobota 13.10. 2018 15:30-16:30.
Při výdeji Vám bude vydán Váš registrační list (složka SPOČÍTÁNO). K listu bude připojen
seznam prodaných položek, přehled Vaší tržby a provize pro MRC. Podle seznamu si
zkontrolujete neprodané kusy a u pokladny vám bude vyplacena tržba. Registrační list zůstává
pro kontrolu v MRC, pokud chcete, můžete si poznámky o prodaných položkách přepsat na
svoji kopii. MRC Vám vyplatí Vaši tržbu na základě seznamu prodaných položek.
Reklamace:
Reklamace lze uplanit pouze přímo při výdeji neprodaných věcí, tedy v sobotu 13. 10.
2018 při výdeji věcí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě ztráty věcí (poloţka označená v prodejním seznamu jako neprodaná se ani po
vyklizení prodejního sálu nenajde) si MRC vyhrazuje maximální částku kompenzace na
100 Kč na jednoho prodávajícího. Zaslání vyplněného registračního listu se bere jako
souhlas s touto podmínkou. Nalezené věci po skončení burzy a vyplacené reklamace
budou k vyzvednutí v našem mateřském centru KuřiMaTa, Farského ul. 481.
Vyplněný registrační list zašlete ve formátu prijmeni jmeno.xlsx (nebo.xls) (prijmení mezera
jmeno) v termínu 21.9.-8.10. 2018 na NOVOU emailovou adresu burza@kurimata.cz
Seznamy zaslané po 8. 10. 2018 nebudou moci být k registraci přijaty.
Na tomto emailu vám také objasníme případné další dotazy.
Prosíme maminky, které budou formulář posílat na poslední chvíli, aby byly ve dnech
8. - 10. 10. 2018 na mailu k dispozici pro případ, ţe by bylo nutno ve formulářích udělat
ještě nějaké změny, či opravy. Děkujeme.
Prosím neposílejte registrační listy v jiném formátu, než excel dokument s názvem
burza20_podzim2018.xlsx. V tomto dokumentu nic neměňte ani neupravujte! Opět se
pokusíme, aby všechno zboží a tržby šly přes počítač. Soubory typu jpg, pdf a jiné nemohou
být přijaty. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
Za MRC KuřiMaTa z.s.
S pozdravem

Renáta Zrůstová

