
PRAVIDLA
SUCHDOLSKÝ GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ

PRODEJTE / NAKUPTE / VYMĚŇTE (NE)POTŘEBNÉ
VĚCI PŘÍMO MEZI SOUSEDY!

Motto: „Účelem garážového výprodeje je zbavit se věcí, které už nepotřebujeme, ale je nám 
líto je vyhodit, protože mohou posloužit někomu jinému, který je třeba ještě dobře využije“. 

Pořadatel akce: MČ Praha-Suchdol, odpovědná osoba: Zuzana Krumpholcová, tel. 222 361 419, 
773 786 585, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz.
Zajistí přihlášení účastníků, propagaci akce, připraví mapu „garáží“, podpoří prodejce a namotivuje
kupující návštěvníky. 

Kdo se může přihlásit: občané MČ Praha-Suchdol, kteří zde mají byt, dům, garáž, zahradu. Není 
určeno pro komerční prodejce. 

Termín konání: sobota 15. října od 10 do 16 hodin – tj. v tento den a po celou dobu bude prodejní 
místo k dispozici. V případě nepříznivého počasí se doba může upravit. 

Prodejní místo: každý přihlášený si připraví své „prodejní místo“. Např. před svojí garáží rozloží 
nabízené věci, označí viditelně cenou, nebo seznamem věcí s cenami a na plot umístí informační 
ceduli (obdrží od pořadatele). Pokud nemáte vlastní zahradu, garáž, je možné vystavit své zboží i 
na trhu na Brandejsově náměstí. Každý si zodpovídá za svoji garáž, místo by mělo být 
zpřístupněné po celou dobu konání GV (nebo uvést jiný čas pořadateli) a být pod neustálým 
dohledem. 
V případě nepříznivého počasí a pokud nepůjde prodejní místo umístit pod přístřešek, 
doporučujeme nabízené věci vyfotit a udělat si „propagační tabuli“ na místo prodejního místa s 
uvedením kontaktu. Doporučujeme nabízené věci umístit na stoleček, deku či stojan. Po skončení 
výprodeje uklidit své prodejní místo.
Prodejní místo nesmí být umístěno na chodníku či silnici. 

Co všechno lze nabídnout: předmětem nabídky může být jakákoliv věc, která nepodléhá zkáze a
jejíž obchodování není omezeno jiným zákonem, namátkou – starší knihy, ošacení, přebytky 
sazenic a rostlin, nářadí, kuchyňské potřeby, drobný nábytek, sportovní potřeby, obrazy, staré 
předměty. 

Co nelze nabídnout: nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové 
výrobky, pornografie, léky, drogy, jedovaté látky, zbraně, střelivo, pyrotechnik, živá zvířata a jiné 
předměty, jejíž směňování je omezeno zákonem. 

Děkujeme za dodržování pravidel.


