
 

 

 

4rt Mercat de 2ª mà –Hivern 2013.  

30 de Novembre a Mares, Pirates i Princeses. 

 

Ara que hem fet  canvi d’armaris, us convidem a participar al nostre Quart  Mercat de Segona Mà.  

Segur que teniu un munt de coses que ja no feu servir, com aquell cotxet , un escalfa biberons... I és clar, 

sempre ho anem guardant ara es el moment de donar-los una nova oportunitat en mans d’una  altra 

familia. 

 

Aprofiteu per portar o  comprar a bon preu  el que necessiteu pel vostre petit  al Quart Mercat de 2à 

Ma de Mares, Pirates i Princeses on hi podreu trobar: 

 -Articles de puericultura (cotxets, trones, cadiretes, hamaques.....) 

 -Bicicletes, tricicles, tobogans.... 

 -Roba  de nadó, nen/a o embaràs (excepte sabates estrenades, mitjons i roba interior ) 

 - joguines en bon estat. 

Com puc participar? 

1-Aportant coses:   

 - Els articles que vulgueu vendre els podeu portar  a partir de dijous 27 i divendres 28 de 

novembre de 10 a 13 i de 17h a 20h. 

 - Tots els articles han d’estar marcats amb el preu, el nom i el telèfon de contacte. 

 - Tots els articles hauran d’estar en bon estat i nets. Els articles que requereixin muntatge 

hauran de tenir les instruccions. 

 -Cada participant haurà de portar una llista amb les seves dades (Nom, telèfon i email), els 

productes que vol vendre(nom del producte, marca i breu descripció) i a quin preu i especificar-nos si 

vol recuperar l’article en cas que no es vengui o el vol donar a Càritas. Mares, pirates i princeses us 

enviarà per mail la llista per que la porteu omplerta. 

 -El preu per participar al 4rt Mercat de 2a Mà de MPP es de 10€ per portar fins a 5 articles i de 

15€ per més de 5 articles. En concepte de gestió del mercat, instal·lacions i subministraments. (La roba 

es considerarà un article i recomanem no portar més de 10 peces de roba per família.) 

Mares, Pirates i Princeses es reserva el dret de no acceptar els productes que no compleixin els requisits. 

2- Comprant coses: 

- El Mercat serà dissabte 30 de Novembre d´11h a 15h i de 17h a 20h. 

 

 



 

 

 

4rt Mercat de 2ª mà –Hivern 2013.  

30 de Novembre a Mares, Pirates i Princeses 

NOM I 

COGNOM............................................................................................................................. 

EMAIL.............................................................................................................................................. 

TELÈFON.......................................................................................................................................... 

PRODUCTES A VENDRE: 

NOM              MARCA  DESCRIPCIÓ     PREU  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Els productes que no es venguin en el 4rt Mercat de 2à Mà podeu passar-los a recollir el dilluns  

2 de desembre durant  tot el dia en horari de botiga. Els productes que no passeu a recollir o 

que no us interessi recuperar seran entregats a Càritas. 

He llegit, entès i acceptat les condicions del 4rt Mercat de 2à Mà de Mares, Pirates i Princeses. 

 

Signat: 


