
Centrum pro rodinu Vážka Šlapanice (www.facebook.com/burzaslapanice) ve spolupráci s RC Balónky Blažovice  

Vás srdečně zvou na Podzimní burzu ve dnech 12.-13.10 2018.                      Místo konání:  ZŠ Šlapanice – vstup vchodem u družiny 

Přijímáme: podzimní a zimní oblečení ve velikostech 68 až 176, boty, sportovní potřeby (lyže, sáně, boby, brusle, běžky atd.), autosedačky, 

kočárky, hračky a knížky. Vše čisté a nepoškozené!                 Seznamy tiskne Vážka. 

Příjem: pátek 12.10.2018 16.00–19.00 hod.      Prodej: sobota 13.10.2018 9.00–12.00 hod.      Výdej: sobota 13.10.2018 16.00–18.00 hod.                   

(max. počet přijatých kusů je 148 – 2 seznamy, 10% z ceny zůstává Vážce, poplatek při výdeji 1,- Kč za kus).                                                              

Přijímáme seznamy pouze zaslané elektronicky do daného limitu. 

Seznam si stáhněte na www.burzaslapanice.cz a zašlete vyplněný nejpozději do 5.10.2018 na e-mail burza.slapanice@gmail.com 
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