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Detská kramárikovská 
burza 

 

Rodinné centrum Kramárik Vás srdečne pozýva na našu tradičnú Detskú kramárikovskú 

burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 od 9:00 do 12:00 v priestoroch 

telocvične ZŠ Cádrova, na Cádrovej ulici 23 na Kramároch.  

Všetkých priaznivcov, ktorí našu burzu už poznajú z predošlých rokov, musíme upozorniť na 

niekoľko zmien. Keďže sa nám burza rozrástla a nové priestory rodinného centra by 

návštevníkom burzy neposkytovali dostatočný komfort, rozhodli sme sa presunúť burzu do 

väčších priestorov ZŠ Cádrova. To nám umožní tiež rozšíriť sortiment, okrem oblečenia bude 

možné predávať aj hračky, detské knižky či iné potreby pre deti. S tým súvisí aj zmena spôsobu 

predaja. Každý predávajúci dostane vyhradený priestor, kde si bude môcť svoje veci vystaviť 

a aktívne ponúkať kupujúcim. Veríme, že tieto zmeny dodajú našej burze priateľskú 

atmosféru, ku ktorej naše členky prispejú ponukou občerstvenia.   

  

 

Podmienky pre predávajúcich: 

- Predávať je možné jesenné a zimné oblečenie vo veľkostiach 50 - 140, tehotenské 

oblečenie, detské topánky, potreby pre deti a mamičky, detské knihy, hračky, športové 

potreby, kočíky a iné detské veci. Limitovaní ste iba priestorom vyhradeným pre 

predávajúceho o veľkosti 1,5 x 2 m. 

- Poplatok za predaj je 5 Eur, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 3.11.2017 (7 dní 

pred burzou). Poplatok je nevratný. Pokyny pre úhradu budú súčasťou potvrdenia 

prihlásenia. (Prostriedky budú použité na ďalšie aktivity rodinného centra Kramárik.) 

- Veci predáva predávajúci sám, je preto potrebná jeho účasť na burze. 

- Predávajúci je povinný prísť na burzu pred začiatkom predaja, v čase od 8:15 do 8:45. 

- Po skončení burzy je potrebné priestory opustiť do 12:30.  

- Priestor priradený predávajúcemu bude označený jeho predajným číslom, ktoré dostane 

po prihlásení. 

- Predávané veci musia byť zachovalé, bez poškodenia a čisté. 

- Predávajúci nesie zodpovednosť za ním predávané veci. 

- Odporúčame, aby každá vec určená na predaj bola riadne a na viditeľnom mieste 

označená štítkom s údajmi o cene a veľkosti resp. vekovej kategórii. 

- Kočíky, prípadne iné veci väčších rozmerov, bude možné umiestniť na miesto vyhradené 

na tento účel, aby neobmedzovali pohyb kupujúcich. Je preto nevyhnutné ich označiť 

predajným číslom predávajúceho. 

- Pri predaji je možné využiť ľubovoľné pomôcky, ktoré uľahčia prezentáciu tovaru: deky, 

stoly, stojany, vešiaky, regály a pod. Musia sa však vojsť do vám vyhradeného priestoru 

a musia byť pripravené pred otvorením burzy. 



- Ulica a priestory priamo pred budovou školy sú určené na krátkodobé parkovanie. 

Predávajúci ich môžu využiť na vykladania a nakladanie vecí, potom je však potrebné 

preparkovať ďalej.  

- V prípade, že sa prihlásený predávajúci nemôže burzy zúčastniť, je možné nominovať 

náhradníka. Ak nám to včas oznámi, môžeme jeho miesto ponúknuť ďalším záujemcom.  

 
Prihlásenie: 

Ak máte záujem o predaj na burze, je potrebné sa vopred prihlásiť a uhradiť poplatok. 

Pre prihlásenie stačí zaslať email s Vašim menom a kontaktnou adresou prípadne telefónnym 

číslom na adresu burza.rckramarik@gmail.com. 

Prihlasovanie začne 21.10.2017 (sobota) o 20:00. Ukončené bude po dosiahnutí plného počtu 

predávajúcich, najneskôr však 1.11.2017. 

Po prihlásení Vám zašleme Vaše predajné číslo spolu s ďalšími pokynmi. 

(Je nám ľúto, ale žiadosti o pridelenie predajného čísla doručené pred týmto termínom nemôžu 

byť akceptované). 

 

Miesto konania: 

Adresa je Cádrova ulica 23. Prístup je z ulice Guothova, 

budovu základnej školy nemôžete prehliadnuť. Telocvičňa 

sa nachádza po ľavej strane od vstupu. 

 

Na burzu sa dostanete trolejbusmi 204, 209 a 212 alebo 

autobusmi 32 a 44. V smere na Kramáre treba vystúpiť na 

zastávke Stromová, v smere do centra na zastávke 

Bárdošova.  

Krátkodobé parkovanie je možné na Guothovej ulici pred školou. Voľné parkovanie je tiež na 

ostatných uliciach v okolí školy. 

 

 

Ďakujeme za pochopenie a za dodržanie vyššie uvedených pokynov, uľahčujete nám tým prácu 

a pomáhate nám zvyšovať kvalitu burzy. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte 

kontaktovať na uvedený email, v súrnych prípadoch telefonicky. 

 

Tešíme sa na Vás! 

 

Kontakt: 

burza.rckramarik@gmail.com  

www.rckramarik.sk, www.facebook.com/RCKramarik  

mobil: 0903 421 757 
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