
4. 
INFORMACE PRO PRODEJCE PŘEDPLATITELE 
 
Vážený prodejce předplatiteli: 

Je tu rok 2020 a blíží se konec platnosti vašich rezervací (poslední předplacená burza se koná 

6. 6. 2020). Dovolujeme si vás proto oslovit a nabídnout vám prodloužení předplatného na další 

sezónu 7/2020 – 6/2021. Pokud máte zájem o rezervaci stejných míst, která doposud máte, můžete si 

tato místa znovu zaplatit (základní cena za jedno místo je 120,- Kč + 21% DPH, cena vstupného 

za osobu 100,- Kč včetně 15% DPH). 

Z organizačních důvodů bude možné úhradu provést pouze elektronicky, buď bankovním 

převodem, nebo poštovní poukázkou typu A na účet. Úhradu proveďte nejpozději do 28. 2. 2020 nebo 

29. 5. 2020, tak aby Vám na březnové či červnové burze mohla být vylepena známka k prodloužení 

platnosti rezervační karty. 

Pro ty, kteří se chystají řešit změny v rezervacích, necháváme tuto možnost telefonicky, 

emailem, ale i na burze konané 7. 3. 2020 a dne 6. 6. 2020, avšak pouze do 10. hodiny. Po této lhůtě 

budou nezaplacená místa nabídnuta dalším zájemcům.  

Pokud jsme právě oslovili někoho, kdo nemá na dalším prodloužení rezervace zájem, dejte nám 

vědět buď e-mailem, telefonicky nebo osobně na březnové burze. Za toto vám děkujeme. 

 
Z organizačního hlediska Vás žádáme (tak abychom maximálně urychlili příjezd prodejců na místa): 

- přijíždějte do areálu veteranburzy kdykoli, nejpozději však do 6:45. Po této době může 

nastat situace, kdy z důvodu organizačního a bezpečnosti návštěvníků, budete muset najet na svá 

místa zadní branou (budete čekat v jedné frontě s prodejci bez předplatného), čímž se může pro Vás 

čas najetí na Vaše místo značně prodloužit 

– mějte rezervační karty připravené již při příjezdu do Chotusic tak, aby kterýkoliv pořadatel mohl 

pouze nahlédnout a správně Vás zařadit do příjezdového pruhu. Pokud přijíždíte ještě za tmy, 

rozsviťte si v autě světlo tak, aby bylo na Vaši kartu vidět 

- na naší veteranbuze je sortiment prodávaného zboží: vše, co souvisí s historickými vozidly všeho 

druhu, starožitnosti a další sběratelské předměty, tj. pro spousty lidí obecně veteš, pro nás leckdy 

pravé poklady. Tato burza není určena k prodeji běžné konfekce, moderních hraček, novodobého 

zahradního nářadí, elektroniky a dalšího spotřebního zboží, které je běžně kdekoli v kamenných 

obchodech, nebo na tržištích, jedinou povolenou výjimkou je prodej nářadí a dílenského vybavení, 

jakož i potřeb pro renovace. Je zakázáno prodávat jakékoliv potravinářské výrobky a nápoje. 

Toto je zajištěno u prodejců občerstvení, kteří k tomuto prodeji musí mít náš předchozí souhlas. 

Chápeme, že na burzu nejedete poprvé a víte, kudy máte jet, ale naši pořadatelé mají své 

pokyny, které musí plnit. Usnadněte jim proto práci a nezdržujte sebe, je i ostatní prodejce. Dále 

prosíme o to, abyste měli připravené drobné, pokud kromě předplacených osob s vámi v autě sedí i 

další spolucestující (jedná se o 100,- Kč na osobu).  

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 Za organizátory burz pořádaných Veteran bazarem & muzeem Chotusice 

 Radka Jeřábková – radka.jerabkova@tiscali.cz  
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