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1. Úvodní informace 
 Tento dokument obsahuje pravidla „Bazárku dětského podzimního a zimního oblečení 

a drobných potřeb“ (dále jen „bazárek“) pořádaného Mateřským centrem KRTEČEK Ostrava-

Poruba, z. s. (dále jen „MC Krteček“ nebo „mateřské centrum“), který proběhne 

od 17. do 23. října 2019. 

   

2. Přijímané věci 
a) MC Krteček přijímá dětské oblečení všech velikostí, dětskou obuv, hračky, drobné 

potřeby pro děti a těhotenské oblečení za následujících podmínek: 

- zaměření bazárku je na podzim a zimu, proto budou přijímány pouze věci na sezonu 

podzim/zima (nikoliv kraťasy, letní kalhoty, sandály apod.), 

- oblečení a jiné textilie musí být čisté, bez děr a bez fleků; flekaté, zaprané, děravé 

či nadměrně opotřebené věci nebudou přijímány, 

- kojenecké oblečení bude přijímáno v omezeném množství (2 ks dupaček, 2 ks body, 

2 ks overalů apod. od jednoho prodávajícího), naopak je preferováno oblečení 

pro děti od dvou let výše, 

- boty budou přijímány pouze v celkově dobrém stavu - pěkné, čisté, nesešlapané, 

nezničené apod., papuče pouze nové nebo málo nošené, 

- hračky a drobné potřeby pro děti budou přijímány pouze v celkově dobrém stavu; 

rozbité, špinavé či nadměrně opotřebované věci nebudou přijímány. 

b) Z důvodu omezených prostor MC Krteček nepřijímá objemné věci jako jsou 

například kočárky, postýlky, autosedačky, lyže apod. 

c) MC Krteček přijímá 40 ks věcí na prodávajícího. 

d) V případě, že nebude některý z výše uvedených bodů splněn, vyhrazuje 

si MC Krteček právo takovou věc od prodávajícího nepřijmout. Noste proto, 

prosím, pouze pěkné věci, které mají šanci se prodat a které byste si sami koupili 

[a to i s ohledem na bod 4 písm. b) těchto pravidel]. 

  

3. Seznam věcí 
a) K příjmu věcí (tj. dne 17. a 18. října 2019) je potřeba seznam věcí, které prodávající 

fyzicky k příjmu do MC Krteček donesl. 

b) Formulář „Seznam věcí“ v elektronické podobě (ve formátu Microsoft Excel) 

je ke stažení na webových stránkách MC Krteček, konkrétně zde: http://www.mc-

krtecek.cz/nabidka-sluzeb/bazarek/. Prodávající ve formuláři vyplní: 
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- své jméno a příjmení, telefon (pro případnou komunikaci s prodávajícím zejména 

ohledně vyzvednutí peněz a neprodaných věcí) a e-mail (zasíláme na něj pozvánku 

na další bazárky), 

- seznam věcí, které přinese k příjmu do MC Krteček, tzn. do sloupce „Název“ 

prodávající uvede obecné pojmenování věci (např. kalhoty, tričko, svetr, bunda 

apod.) a do sloupce „Popis“ stručně popíše danou věc pro její snadnější identifikaci 

(zejména může uvést barvu, značku, velikost apod.), a jejich cenu, tzn. do sloupce 

„Cena“ uvede cenu, za kterou si přeje, aby daná věc byla prodána (ceny 

zaokrouhlujte na deseti či pětikoruny – MC Krteček akceptuje ceny např. 10 Kč, 

85 Kč apod., nikoliv ceny např. 42 Kč, 99 Kč apod.). 

c) Vyplněný „Seznam věcí“ (ve formátu Microsoft Excel, nikoliv PDF apod.) je nutné 

zaslat mateřskému centru na e-mail bazarek@mc-krtecek.cz do 16. října 2019 

(včetně). Do 24 hodin od doručení e-mailu mateřskému centru Vám MC Krteček odešle 

e-mail s potvrzením o doručení seznamu věcí. Není-li Vám potvrzovací e-mail 

doručen, nelze považovat seznam věcí za doručený mateřskému centru, a proto odeslání 

seznamu věcí prosím opakujte.  

d) Nemáte-li možnost stáhnout si formulář „Seznam věcí“ z webových stránek 

MC Krteček anebo jej následně vyplněný zaslat e-mailem, bude pro Vás formulář 

k dispozici v papírové podobě v herně MC Krteček nebo jej můžete vytisknutý 

či ručně vypsaný předat služební mamince v herně MC Krteček do 16. října 2019 

(včetně). 

e) Prodávající může činit změny v zaslaném/předaném seznamu věcí až do přijetí věcí 

mateřským centrem, a to zasláním/předáním nového seznamu věcí e-mailem/osobně 

v herně do 16. října 2019 (včetně) anebo přímo při příjmu věcí v MC Krteček 

(při příjmu už prosím neprovádějte rozsáhlé změny s ohledem na další prodávající 

čekající na příjem svých věcí). 

f) Ve výjimečných a odůvodněných případech bude seznam věcí sepsán s prodávajícím 

až na místě při příjmu věcí. MC Krteček si ovšem vyhrazuje právo takového 

prodávajícího odmítnout či přednostně vzít na příjem čekající prodávající, 

kteří předem zaslali/předali seznam věcí.  

 

4. Vyúčtování, vyzvednutí neprodaných věcí a peněz 
a) Prodávající předává mateřskému centru své věci k prodeji oproti podpisu služební 

maminky. 

b) MC Krteček si z prodaných věcí účtuje 20% z ceny, za kterou byla věc prodána, 

a za každou neprodanou věc si účtuje 2 Kč. Tyto peníze jsou použity výhradně 

na provoz MC Krteček a jeho vybavení. 

c) Peníze, ponížené o výše specifikovanou částku, si prodávající spolu s neprodanými 

věcmi vyzvedne v MC Krteček po skončení bazárku, a to v termínu od 29. října 2019 

do 4. listopadu 2019 v rámci běžné otevírací doby herny. Nebudou-li věci vyzvednuty 

v uvedeném termínu, budou předány charitě. 
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5. Další ustanovení 
 V průběhu příjmu věcí (17. a 18. října 2019) a vyzvedávání věcí (29. října 2019 

až 4. listopadu 2019) může prodávající jím vybrané věci darovat na charitu. 

 
 

V případě dotazů pište na e-mail bazarek@mc-krtecek.cz 
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