Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

ZBOROVSKÁ BURZA
PODMIENKY ÚČASTI A PREDAJA
1. Obec Zborov (organizátor burzy) realizuje burzu formou sprostredkovaného predaja.
Organizačne a technicky ju zabezpečujú pracovníci Obecného úradu Zborov bez nároku na
finančnú odmenu.
2. Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba tovar, ktorý zodpovedá určitému štandardu
(tovar je čistý, zdravotne nezávadný, funkčný, nezapácha, oblečenie nie je extrémne
obnosené...)
3. Organizátor burzy preberá tovar za účasti majiteľa tovaru, s ktorým spíše „Formulár
účastníka „Zborovskej burzy“. Na znak súhlasu ho majiteľ tovaru potvrdí svojim podpisom.
4. Každá vec predstavuje 1 kus. V prípade topánok alebo súpravy treba tieto veci dobre spojiť.
5. Majiteľ tovaru si sám určí cenu tovaru, ktorá bude vyznačená na cenovke a pripevnená
k tovaru.
6. V prípade, že sa majiteľ tovaru rozhodne tovar darovať, bude na cenovke uvedené „dar“.
7. Ak má majiteľ tovaru záujem o predaj tovaru väčších rozmerov (nábytok, koberec...), je
potrebné, aby priniesol fotku tovaru, na ktorej bude uverejnené telefónne číslo majiteľa tovaru.
Organizátor umiestni fotografiu na viditeľnom mieste pre návštevníkov burzy.
8. Organizátor burzy žiada majiteľov tovarov, aby dodržali časový harmonogram nosenia
tovaru na burzu a to v dňoch 14.09.2020, 16.09.2020 a 17.09.2020 vždy v čase od 15:00
hod. do 17:00 hod.)
9. V prípade, že sa tovar nepredá alebo nedaruje, bude po skončení burzy odovzdaný späť
pôvodnému majiteľovi.
10. Majitelia tovarov, ktorí priniesli svoje veci do burzy, si budú môcť prísť pre nepredaný
tovar, resp. pre peniaze z predaja v pondelok 21.09.2020 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.
do sály Kultúrneho domu Zborov alebo podľa dohody s organizátorom burzy.

Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu predávaného
tovaru spôsobenú kupujúcimi.
Burza nie je zber domového odpadu, ale možnosť ponúknuť danú vec
niekomu, kto ju potrebuje.
Kontakt:
- Obecný úrad Zborov
- telefónne číslo 054/479 83 06
- internetová stránka obce www.zborov.sk

