
Materské centrum Papučka, Farská 1046/7, 01861 Beluša 
 

 

PODMIENKY PREDAJA 
 

Materské centrum Papučka (organizátor burzy) realizuje burzu formou sprostredkovaného 

predaja.  

 

MC papučka si vyhradzuje právo prebrať iba ošatenie, ktoré zodpovedá 

určitému štandardu (tzn. je čisté, funkčné, nezapácha, nie je extrémne obnosené, zodpovedá 

ročnému obdobiu)  a v obmedzenom počte 50 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus. 

V prípade topánok alebo súpravy treba tieto dobre spojiť, označiť obidva kusy rovnakými 

údajmi. 

 

Všetky veci musia byť funkčné, zašité a označené! 

Prosíme predávajúcich, aby si svoje veci riadne  a pevne označili, pričom označenie musí 

obsahovať : kód, poradové číslo a cenu (príklad: AA-1-2€).  

Kód prideľuje MC, vlastné kódy nie sú akceptované! 
 

Neoznačené veci sú určené na darovanie. 

 

Predávajúci pri odovzdávaní predloží zoznam všetkých vecí, ktorý bude obsahovať: meno 

a priezvisko predávajúceho, telefonický kontakt, email, kód, číslo, popis vecí a cenu vecí. 

Tlačivá na zoznam vecí a kódy Vám môžeme zaslať emailom, telefonicky, osobne v MC 

Papučka, alebo priamo pri zbere šatstva v bývalej školskej jedálni pri OcÚ Beluša. 

Pri vyplnení elektronického tlačiva sa automaticky zobrazia na druhom hárku štítky. 

 

Organizátor burzy preberá ošatenie a obuv za účasti predávajúceho podľa predloženého 

zoznamu, pričom si účtuje manipulačný poplatok 1€ alebo 2€ (viď cenník). 

 

MC papučka žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram 

odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb. 

 

Prosíme predávajúcich aby si poriadne skontrolovali štítky na oblečení a porovnali so 

zoznamom. Štítok musí byť upevnený tak, aby nedošlo k jeho uvoľneniu pri manipulácii. 

  

Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu 

predávaných vecí spôsobenú kupujúcimi. 
 

Prosíme predávajúcich, aby priniesli veci roztriedené (napr. v igelitových vreckách) podľa 

nasledovných kategórií: 1. Tričká a košele (krátky aj dlhý rukáv), 2. Mikiny, 3.  Nohavice 

(rifle, tepláky, legíny, šortky), 4. Plavky, pyžamá, spodné prádlo, pančuchy a ponožky, 5. 

Bábätko (body, dupačky, overaly, novorodenecké čiapočky a i.), 6. Šaty a sukne, 7. Bundy, 8. 

Čiapky, 9. Tehotenské oblečenie 

 

Môžete priniesť aj veci na darovanie . 

 

Cenník: 
Organizátor burzy  MC Papučka, sprostredkuje predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim. 

Manipulačný poplatok za sprostredkovanie predaja je 1€ za 1-10ks a 2€ za 11-50ks + 

10% z predaja. 

Tieto prostriedky budú použité na chod MC Papučka. 

 

Kontakt: 0902 214 341  

 www.mcpapucka.cekuj.net, www.facebook.com/mcpapucka 

http://www.mcpapucka.cekuj.net/
http://www.facebook.com/mcpapucka

