Pravidla charitního blešího trhu
Pravidla „dobročinného šatníku“:

Lidé mohou čisté nepoškozené
oblečení narovnané do banánových krabic donést na chodbu před Rodinné
centrum. My jej pak na trhu za pomoci dobrovolníků prodáme. Dětské oblečení se
bude prodávat za 10 Kč/kus, oblečení pro dospělé 30 Kč/kus. Celý výtěžek
poputuje do Blešího fondu. Oděvy, které se nepodaří prodat, darujeme po 1. říjnu do
charitního šatníku v Lidovém domě.

Pravidla pro prodávající:
Prodejní místa - Začátek Blešího trhu je plánován na 8.00 hod a konec na 11.00
hod. Po ukončení trhu je nutno prodejní místo vyklidit nejpozději do 12.00 hod.
Prodejní místa jsou zdarma, nelze je předem rezervovat, k dispozici tu také zdarma
budou prodejní stolky. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním
prodejním místě odstranit odpadky a v případě znečistění např. zamést.
Prodejci - fyzické osoby -nemusí vydávat kupujícím doklad o zaplacení. Prodejce je
povinen z celkového výtěžku odvést částku, jež uzná za vhodnou, minimálně však 15
% do charitativního Blešího fondu.
Zákaz prodeje- Následující zboží není na trhu přípustné a v případě prodeje
takového zboží má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění
Blešího trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc
Městské policie.
všechny druhy zboží nebo materiálů organizací oslavující násilí nebo
rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy
veškeré pornografické a erotické pomůcky a produkty
jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky
motorová vozidla nebo jejich díly
velké domácí a jiné elektrické spotřebiče (lednice, pračky …)
produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva
třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
na prodejních místech nesmí být provozována žádná politická, produktová ani
náboženská propaganda a reklama
Ostatní - Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám zaviní. Organizátoři
nejsou odpovědni za škody vzniklé prodejci během konání bleších trhů.
Tipy pro prodejce:
Nezapomeňte drobné peníze na vrácení, nějaké plastikové tašky pro kupující a předem si stanovte
přibližné ceny.
Kupující musí mít pocit, že našel ojedinělé věci, v případě zájmu mu můžete ukázat věci další.
Lidé mají rádi barvy, snažte se Vaše zboží nainstalovat zajímavě.

Nezapomeňte dobrou náladu
a pozor: SMLOUVAT je legrace a nejde jen o peníze

