
MANUÁL PRO PRODEJCE - INFORMACE a PODMÍNKY PRO 

FORMÁT MINI-BURZY 

 
Zboží se bude prodávat v Pexesu na stojanech od 8.11. do 1.12. nebo podle zájmu. Základní podmínky k prodeji na 
MINI-BURZE: 

1. kódy: přiděluje recepce, formulář je k dispozici na webu, nebo pošle recepce 
2. počet prodávajících: cca 10 lidí na každou vlnu, tj. aby se dostalo na všechny zájemce, bude se zboží 

po určité době, cca 1-2 týdny měnit. Vždycky týden před „výměnou‘‘ nové skupině zašleme mail, že 
jsou na řadě... 

3. zboží: max 15 ks/osoba, striktně bereme pouze zimní oblečení od velikosti 92– bundy, oteplovačky, brusle, 
boty, trička krátký i dlouhý rukáv. NE: pyžamka, dupačky,  apod. Kóduje se a sepisuje stejně jako při 
standardní burze 

4. délka vystavení: týden až dva 
5. zboží prodává recepce 
6. vrácení: pondělí - úterý - 16:30-17:30, vrací a vyplácí recepce 
7. z prodeje si necháváme 20% provize 

Burza není v této podobě hlídaná, tentokát tedy bohužel nemůže vzít odpovědnost za ztracené věci. 
Pokud se něco ztratí, nebudeme ztracenou věc prodejci proplácet.  Zvažte tedy, jestli se i za této 

podmínky chcete burzy zúčastnit. 
 

Dále se již řídíte běžnými podmínkami z ''klasické burzy'': 

• Podpisem prodejního formuláře souhlasíte s níže uvedenými podmínkami a se zpracováním osobních 
údajů pro účely Pexesa z.s., údaje nebudou poskytovány dalším stranám. 
 

• O váš osobní kód si prosím napište na mail: recepce@pexeso.org nebo kontaktujte recepci Pexesa na tel: 
721 518 248 
 

• CENY, PROSÍM, ZAOKROUHLUJTE NA CELÉ ČÁSTKY, ať jsou na desetikoruny (20, 30, 140..apod) 
 

• DO PRODEJE PŘIJÍMÁME VĚCI OD VELIKOSTI 92, NEPŘIJÍMÁME OBLEČENÍ NA DOSPĚLÉ 
 

• Každou z prodávaných věcí prosím označte DOSTATEČNĚ VELKÝM ŠTÍTKEM se svým KÓDEM, 
POŘADOVÝM ČÍSLEM dle formuláře, CENOU, VELIKOSTÍ zboží a KRÁTKÝM  POPISEM VĚCI: např. 
AA/1/30,-Kč, vel.128, modrá bunda, viz obrázek/návod na str.2., zamezíte tak záměrné výměně zboží za 
jiné). Díky označení velikosti se kupující lépe orientují. Každá prodávaná věc takto získá svůj unikátní kód, 
což umožní přesnou identifikaci při prodeji (nelze přijímat balíčky s označením á 15,- !)  
 

• Do popisu zboží ve formuláři napište konkrétní informaci, podle které bude možné zboží identifikovat 
(značka, velikost, barva, obrázek - např. „Tričko kr.rukáv, Next, modré s obrázkem auta, vel.128“).  

Nezapomeňte VZÍT S SEBOU VYTIŠTĚNÝ FORMULÁŘ  A POŠLETE HO ROVNĚŽ ELEKTRONICKY NA RECEPCI.  
 
VZOR, FORMULÁŘE: 

JMÉNO: Jméno, příjmení PŘIDĚLENÝ KÓD 

Telefon: Telefon, mail AA 

Poř.č. Popis zboží,  velikost, popř. značka       Cena Poznámka 

1 Zelené triko krátký rukáv (KR), Next, s obrázkem auta, vel 128 30,-Kč  

 

• Za každý prodávaný kus budou vybrány 2,-Kč.  

• zboží skládající se z více kusů (např.tepláková souprava), sepněte prosím buď spínacím špendlíkem, nebo 
sešijte, boty svažte (nenoste boty v krabicích) 

• ujistěte se, že je nalepený štítek s kódem a dalšími informacemi dobře přilepen (nejvíce se nám osvědčila 
širší papírová páska nebo širokou izolepou přelepený štítek), štítek připněte nejlépe špendlíkem. Zboží se 
spadlým štítkem je neprodejné. Děkujeme.  

• u šusťákových materiálů (hladkých, syntetických) je třeba dbát zvýšené pečlivosti při lepení štítků!!! Připněte 
je prosím spínacím špendlíkem 

• Zboží od vás bude převzato a zkontrolováno dle seznamu a ověřeno, že štítky pevně drží 

• Vyhrazujeme si právo zboží nepřijmout v případě, že bude špinavé, potrhané, chybně označené, štítky 
se budou odlepovat, nebo nebudou připnuté špendlíky, velikosti menší než 92 

about:blank


• formulář se seznamem zboží zůstane u organizátorů pro evidenci při prodeji a vracení zboží, na vyžádání 
vydáme potvrzení o převzetí 

• Neprodané věci předává recepce vždy v pondělí nebo úterý od 16:30-17:30. Bude vám předáno neprodané 
zboží, zkontrolované dle formuláře a z hodnoty prodaného zboží vám bude vyplaceno 80%. Formulář zůstává 
Pexesu.  

• POKUD SE NEMŮŽETE DOSTAVIT V UVEDENÉM ČASE, NEMŮŽEME OD VÁS BOHUŽEL ZBOŽÍ 
K PRODEJI PŘIJMOUT!!! 

 
 
 

Cílem naší dobročinné burzy je umožnit návštěvníkům výhodně prodat své zboží a současně výhodně nakoupit 
oblečení „o velikost větší“. 

 
 
 
 

VZOR ŠTÍTKU NA ZBOŽÍ 
 

        

      Cena   Velikost 

 

 

 

 

 

AA / 3 / 30,-Kč, vel. 128, modrá bunda 
 

 

 

 

 

Kód   Pořadové číslo ve formuláři  Popis zboží 


