
 

 

 

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ  

A DÁMSKÉHO OBLEČENÍ 
 

Burza se uskuteční v prostorech ZŠ Nádražní 743, Žamberk - vchod 

hned vedle Rodinného centra. 

 

Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé podzimní a zimní 

dětské, chlapecké a dívčí a dámské oblečení, obuv, sportovní 

potřeby, těhotenské oblečení, hračky.  

 

Velké věci (kola, postýlky, autosedačky apod.) do prodeje 

přijímáme pouze v omezeném množství. 

 

KOČÁRKY do prodeje nepřijímáme, lze vystavit inzerát i s fotografií.  

 

Za každý kus oblečení nebo věci vložené do burzy se platí 

manipulační poplatek 5Kč. Výjimkou je obuv, u které je 

manipulační poplatek 20Kč/pár bot. Poplatek se platí při předání 

zboží na burzu. 

Centrum si sráží 10% z prodaného zboží v hodnotě 50Kč a výše. 

 

Formulář „Soupis zboží“, který je nutný k předání zboží na burzu, 

získáte na webových stránkách www.cestaprorodinu.cz nebo 

v kanceláři Rodinného centra.  

 

Informace získáte na tel. 465 614 555 nebo 608 621 301 a na 

www.cestaprorodinu.cz či osobně v kanceláři Rodinného centra, 

Nádražní 22, Žamberk. 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.cestaprorodinu.cz/
http://www.cestaprorodinu/


 

 

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE 
 

Soupis zboží:  VZOR!!!!! 

 

BURZA   

Příjmení a jméno: NOVÁKOVÁ JANA   

Telefon: 123 456 789  

  E-mail: novak@seznam.cz  

     

  
Popis zboží (druh, barva, velikost, výrazný znak či obrázek…) 

Prodejní 

cena 
    

  Riflové kalhoty modré, vel. 86,růžové prošití 50,-     

  Šaty zelené, manšestr, vel. 92, kytičky 65,-     

  Body červené, proužek, vel. 92, zajíc 20,-     

  Botasky bílé, vel.22, modrá šněrovadla 30,-     

  Vanička zelená 100,-     

          

          

          

 

Soupis zboží je nutný. Abychom urychlili předávání zboží na burzu, 

doporučujeme vytvořit si ho předem na formuláři, který získáte 

v kanceláři Centra pro rodinu či z našich webových stránek 

www.cestaprorodinu.cz. 

 

Všechny údaje vyplňte prosím čitelně a u popisu zboží 

nezapomeňte na jasnou identifikaci, aby nedošlo k záměně zboží 

(viz. vzor výše – červeně předepsané vyplní prodávající). Na každý 

kus zboží použijte pouze jeden řádek. Ostatní kolonky 

NEVYPLŇUJTE!!! 

 

Pokud chcete do burzy dát nějaký komplet oblečení a chcete ho 

prodat vcelku (uvádíte to tak v soupisu zboží), je nutné tyto kusy 

oblečení pevně sešít. Pokud sešití provádí služba, odečítá se Vám 

poplatek 5Kč.  

 

Prodejní cena je částka, za kterou vaše zboží prodáváte, a bude 

uvedena na štítku.   

http://www.cestaprorodinu.cz/

