Regler för försäljning vid ”Barnloppis”
Varmt välkommen som säljare på vår barnloppis.
För att allt ska fungera så smidigt som möjligt finns det en del saker man bör tänka på.
Det som säljs:
 Alla plagg ska vara hela, rena och vid behov strukna.
 Fäst ihop tvådelat med säkerhetsnål och märk med en enda prislapp.
 Lämna in kläderna sorterade efter storlek i olika kassar, en storlek/kasse.
Vid dubbelstorlekar går vi efter den mindre storleken.
 Ytterkläder kan ligga i egna kassar.
 Välkommen att lämna in barnkläder upp till storlek 170. Samt andra barnartiklar såsom skor,
leksaker, filmer, böcker, skridskor, mm. Även mammakläder går bra.
 Lämna bara in sådant som är i gott skick!
Prislapparna:
 Smidigt att använda är papperstejp, som inte heller inte lämnar märke kvar på t.ex.
ytterplagg.
 Fäst prislappen på plagget noga, särskilt ytterplagg och skor.
Tips är att fästa lappen i nacken på ev. lapp eller byxlinning.
 Du bestämmer själv priset på det du vill sälja.
 Märk med ditt nummer (som du får när du anmäler dig), storlek och pris.
 Säljnumret ska stå först och vara inringat
 Märk tydligt med RÖD prick på lappen om du vill ha tillbaka plagget om det inte blivit sålt.
Annars skänker vi kläderna till behövande.
Övrig information:
 Pengarna för försäljningen av dina saker får du hämta på stubben under söndagen den 20/3,
mellan kl. 15.00–16.00. Då sker också hämtning av allt som inte blivit sålt.
 De saker som inte är hämtade senast kl. 16.00 ser vi då som ”skänkta”
 Saker som förlorat sin lapp, säljer vi inte.
 Vi förbehåller oss rätten att inte lägga fram sådant till försäljning som är smutsigt, trasigt
eller allt för slitet.
Av det vi säljer går 20 % av din försäljning till klubben och vårt ungdomsarbete.
Tider:
Inlämning:
söndag 11/3 kl. 16:00-18:00
Försäljning: lördag 17/3 kl. 10:00-13:00
Hämtning:
söndag 18/3 kl. 15:00-16:00
Vid frågor och för att få ett säljnummer kontakta:
Malin Frejd
070-269 90 12

Varmt Välkomna!!
/ Solberga GIF

