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Milé maminky, 
 

naše mateřské centrum v Krouně pořádá v sobotu dne 9. 3. 2019 od 9,00 – 14,00 hodin  

již tradiční DĚTSKÝ BAZÁREK jarního, letního oblečení a hraček. 

Místo konání bazárku bude v ZŠ Krouna – sál v přístavbě  
(zadní vchod do jídelny, družiny a do našeho centra). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 „Příjem“ oblečení a hraček do prodeje bude probíhat ve dnech  
úterky dopoledne – 19.,26.2.,5.3.2019 od 8:00 – 11:00 hod.,  

nebo v pondělí 4.3.2019 od 16:00 do 17:00 hodin v místnosti našeho MC v ZŠ, 
 nebo se můžeme individuálně domluvit (607280575 Jana) 

 

Průběh příjmu oblečení a hraček: 
• každá maminka bude mít přiřazené číslo  

• Číslo k prodeji vám dám, zavolejte nebo napište na mc.krouna@seznam.cz  
(maminky, co už jste prodávaly, tak čísla zůstávají stejná) 

• je omezen počet kusů na maminku a to na 100ks !!! (prosíme, respektujte to) 
• každý kus zboží musí být označený štítkem (už z domova připravené!!!), na kterém bude „číslo maminky“  

a cena za ten daný kus zboží, POZOR – ŠTÍTKY POŘÁDNĚ PŘIDĚLAT – JINAK PADAJÍ !!! 

• spolu s taškou či krabicí je potřeba také dodat připravený seznam věcí (viz přiložená tabulka), které  
dáváte do prodeje, aby nedošlo k záměně či ztrátě!!! (tašky si označte, pokud chcete zbylé oblečení 

 dát do nich zpět) 
 

Poplatek na provoz bazárku je 1,-Kč za 1 ks vystavené věci.  
(např. přinesu tašku, kde budu mít 20ks oděvů a 3 hračky k prodeji a vystavení, tak zaplatím 23,-Kč)  

 
Pokud se chcete něčeho vyloženě „zbavit“ za symbolickou cenu (5,- a 10,- Kč) a peníze nechat  

na provoz centra, tak bude vyhrazena „krabice“ na takovéto věci. 

V případě, že máte doma nějaké zachovalé hračky, se kterými by si mohli děti v našem mateřském 

centru hrát, a chcete jim je darovat, tak budeme velice rádi ☺ 

 
 

Pokud máte zájem prodat oblečení či hračky, které se Vám po dětech kupí na půdě,  
tak máte jedinečnou příležitost udělat na půdě pořádek!!! ☺ 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 


