Prešporkovský bazárik
Cieľom bazárika je pomôcť mamičkám kúpiť, predať, vymeniť veci pre deti
(oblečenie, hračky, športové pomôcky....), pomôcky pre rodičov a deti (stoličky,
stolčeky, kočíky, prikrývky, babyphone...), tehotenské oblečenie a iné. Na jesenný
bazárik

je

najlepšie

aby

ste

doniesli

najmä jesenné

a

zimné

veci. Po

minuloročných skúsenostiach sme zistili, že najväčší záujem je o veci po starších
deťoch nie úplne po bábätkách, (najlepšie 2 až 6 ročné deti), aj keď bazárik
navštevujú aj tehuľky. Každý si svoje veci predáva sám. Kto nechce predávať sám,
môže veci venovať Prešporkovu. Výťažok sa použije na aktivity RC Prešporkovo
a veci, ktoré sa nepredajú poputujú pre oz Maják.
Miesto: bazárik sa koná v priestoroch rodinného centra Prešporkovo na
Grösslingovej ulici 48 v Bratislave, vo vnútorných priestoroch, zvažuje sa
možnosť využiť dvorček ale vzhľadom na stavebný ruch v okolí, vás budeme
dodatočne informovať.
Predaj: predávajúcimi sa môžu stať MAMIČKY A OTECKOVIA AKO SÚKROMNÉ
OSOBY
 je vhodné aby predajcovia prišli 20 minút pred začiatkom bazárika, aby
si stihli rozložiť svoje veci, (je potrebné si doniesť vlastnú deku alebo
plachtu)
 zaplatiť poplatok 2 Eura (prevádzkový poplatok) na mieste v deň konania
bazárika
 vecičky si prihlásený predávajúci predávajú sami
 možný je len predaj už používaného, ale ČISTÉHO A NEPOŠKODENÉHO
DETSKÉHO ŠATSTVA
 veci treba doniesť ocenené /nálepkou, štítkom/, úhľadne zložené v
krabici, taške
 firemné zastúpenie, ani propagácia nového tovaru v akejkoľvek podobe
nie sú povolené
 predaj nového tovaru (t.j. viac nových vecí jedného druhu) je zakázaný
Zbierka: počas bazárika, je možné nechať v priestoroch RC Prešporkovo veci ktoré
sa nachádzajú vo vašej domácnosti a pre vás už splnili svoj účel. My ich
presunieme do OZ Maják, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (detské oblečenie,
oblečenie pre dospelých, riady, potreby do kuchyne....) veci môžu byť staré ale
funkčné. Poteší ich a pomôže im každá vec.
Momentálne by uvítali hlavne tieto komodity: Od kojeneckej fľaše cez oblečenie,
paplóny, deky, posteľné prádlo, obuv, kuchynské potreby, hračky až po kočíky.
Klienti OZ Maják, si musia veci odpracovať, za vykonanú prácu zbierajú body
a za tie si môžu vybrať veci, ktoré potrebujú. Predmety, ktoré môžete venovať
prosím zabaliť do krabice alebo tašky a označiť Maják.
Svoje prípadné dotazy a hlavne svoju neúčasť (aby sme mohli osloviť ďalšie
záujemkyne) prosím adresujte na jmiklasova@gmail.com, ktorá vás aj v piatok
v Prešporkove privíta a zorganizuje.
Ďakujeme.

