BÅTLOPPIS på Bullandö 24-25Augusti
Alla har vi väl lämna in skidor, skridskor och annat på "köp & Sälj" dagar förut, men kanske aldrig
båtprylar…?!
Värmdö Jolleseglare har fått möjligheten att under Bullandö 50år dagarna anordna båtloppmarknad,
där förtjänsten går till Värmdö Jolleseglare ungdomsverksamhet.

Ta nu chansen och töm dina gömmor och förråd på sådana båtprylar som du inte behöver
längre!
Hur går det till?
1, Du skickar ett mail till info@jolleseglarna.se med ditt namn och telefonnummer.
2, I retur på mail får du nu ett mail med ett försäljarnummer. Nu kan du i lugn och ro hemma
förbereda dina försäljningsobjekt.
3, Säg att du exempelvis vill sälja ett ankare, en kompass och en seglarjacka, då skall nu märka upp
dina varor, lämpligast använder du maskeringstape att skriva på. (Frystapen i köket brukar ha dåligt
klister)
Exempel på märkning om du har fått försäljarnummer 243 till exempel:
1. 243-1, Kompass, 500:2. 243-2, Ankare, 300:3. 243-3, Seglarjacka

När du har märkt upp dina varor, så fyller du enkelt i din försäljarblankett, se exempel nedan.
Nu är allt klart för inlämning. Vi tar allra helst emot dina båtprylar på torsdag den 22aug och fredag
den 23 aug mellan kl. 16-20, men det finns även en möjlighet på lördag morgon mellan kl. 9-11.

Försäljning kommer sedan att ske under följande tider:
Lördag 24 aug, kl. 12-17
Söndag 25 aug, kl. 11-14
På söndag mellan kl. 15-17 kan du hämta din förtjänst och de prylar som eventuellt inte har blivit
sålda. OBS!!! - De prylar som ej avhämtas senast söndagen den 25 aug kl.17, tillfaller Värmdö
Jolleseglare.
Finstilt
• Försäljning kommer att ske i Bullandö Marinas inomhustält om 450m2, så vi har gott om
utrymme att ta emot era saker.
• I samband med inlämnandet så kommer vi att sortera upp era saker i olika områden. Varor
över 1000:- kommer vi att samla på ett särskilt försäljningsbord.
• Även fast vi kommer att ha 24h bevakning i vårt försäljningstält, så tar Värmdö Jolleseglare
inget ansvar för inlämnade prylar.
• Vill ni sälja era prylar, tänk på att priset ni sätter skall vara i "loppis" nivå och inte matcha
båttillbehörsbutikernas prissättning. Om ni lämnar in tamp, fall och andra linor. Märk tydlig
upp längd, diameter och kvalitet.
• 25% av försäljningspriset tillfaller Värmdö Jolleseglare ungdomsverksamhet.
Varmt välkomna att lämna in era saker för försäljning!
Värmdö Jolleseglare

