
INFORMACE PRO PRODÁVAJÍCÍ NA BURZE OBLEČENÍ 

• prodávejte pouze podzimní a zimní sortiment, vše kvalitní – co byste si 
sami nekoupili, neprodávejte!! 

• MAXIMÁLNÍ POČET KUSŮ 25 
• každý kus zboží pečlivě označte dobře držícím lepítkem (papírovou 

páskou na zeď, štítek přicvaknutý sešívačkou na cedulku za krkem, 
leukoplast) - věci, z kterých se označení v průběhu burzy odlepí, jsou 
vyřazeny z prodeje 

• vypište seznam prodávaných věcí do NAŠEHO předepsaného formuláře, 
který si stáhněte zde - SEZNAM + POKYNY K VYPLNĚNÍ (pdf 166 kB).  V 
tomto odkazu na druhé straně najdete i další podrobné pokyny k 
vyplnění i vzor lepítka, které musí být na každém kusu oblečení. 

• seznam prosím přineste ve dvou vyhotoveních. 
• Při označování zboží zásadně nepoužívejte špendlíky (včetně spínacích), 

soupravy (teplákové, kojenecké atd. a pyžama nespínejte špendlíkem, 
ale přišijte několika stehy pevně k sobě). 

• zboží přineste v PEVNÉ tašce, kterou si označíme Vaším pořadovým 
číslem a uschováme, při kompletaci neprodaných věcí Vám do ní vrátíme 
zbylé zboží (prosíme, nepouživejte sáčky na odpad, igelitové pytle ani 
banánové či jiné krabice). 

Co lze na burze prodat (zakoupit): 

• kojenecké oblečení, výbavičku pro miminka (body, dupačky, kabátky, 
overaly, tepláčky) 

• dětské oblečení cca do velikosti 164, podzimní a zimní sortiment, zimní 
bundy, kombinézy, overaly, přechodové kalhoty a bundy, sukně, mikiny, 
tepláky, čepice, trička s dlouhým rukávem, pyžama, NE spodní prádlo, 
ponožky, punčocháče – výjimkou jsou pouze nové a nepoužité, rifle max. 
3 ks. 

• těhotenské oblečení (halenky, kalhoty, sukně) 
• doplňkové zboží pro těhotné ženy, miminka a děti (např. odsávačky, 

monitory dechu, zavinovačky, podložky pro děti, povlečení do dětských 
postýlek, spací pytle apod.) 

• soupravy – teplákové, pyžama a kojenecké soupravičky nespojujte 
spínacími špendlíky, ale sešijte je několika stehy pevně k sobě.  

• k prodeji nepřijímáme hračky (ani kojenecké), na podzim 2021 proběhne 
další ročník Burzy hraček 

https://www.rcsrdicko.cz/wp-content/uploads/2021/03/seznam_novy_gdpr_25_ks.pdf

