
Bases per participar
en el

Avda. de Roma 82 (Barcelona)
93 226 11 12
infomarespiratesiprinceses@gmail.com



Ara que hem fet canvi d’armaris, us convidem a participar al nostre Mercat de segona mà.
Segur que teniu un munt de coses que ja no feu servir, com un cotxet, un escalfa-biberons o un bressol. 
Aprofiteu per vendre o comprar a bon preu el que necessiteu pel vostre petit al Cinquè Mercat de 2à 
Mà de Mares, Pirates i Princeses, on hi podreu trobar articles des de puericultura com cotxets, trones, 
cadiretes, hamaques, etc. a bicicletes, tricicles, tobogans, roba de nadó, nen/a o embaràs (excepte 
sabates estrenades, mitjons i roba interior), també joguines en bon estat. 

Com puc comprar un article? 

El Mercat s’obrirà el divendres 8 de maig a les 16.30h fins les 20.00h i el dissabte 9 de 10.30h a 14h. 
i de 17:00h a 20h. a Mares, pirates i princeses, Avda. de Roma 82 (Barcelona). L’organització no es fa 
càrrec de l’estat dels productes adquirits. Si us plau, assegureu-vos abans d’emportar-vos-els de que 
estan en bon estat, amb totes les peces i que funcionen correctament.

Com puc vendre els meus articles? 
Els articles que vulgueu vendre els podeu portar dimarts 5 de maig de 18.30h a 20.00h o dijous 7 i 
divendres 8 al matí de 10.00h a 13.00h. Si no podeu durant aquests horaris, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres (93 226 11 12). No s’acceptarà cap producte durant les hores de mercat. 

Tots els articles els heu de portar amb una etiqueta on ha de figurar: 
	 •	Número de producte (si en porteu més d’un)
	 •	Preu
	 •	El vostre nom
	 •	Telèfon de contacte (necessari en cas d’haver de fer una consulta en el moment de la venda)

Cada participant ha de lliurar-nos una llista on aniran detallades:
	 •	Dades	personals (nom, telèfon i email)
	 •	Els productes numerats (amb el mateix número de l’etiqueta)
	 •	Nom del producte i marca
	 •	Preu
	 •	Breu	descripció o aclariment, si s’escau

Els articles han d’estar nets i en bon estat. Els que requereixin muntatge hauran de tenir les instruccions.

Els diners dels artciles que veneu són íntegrament per a vosaltres. Mares, pirates i princeses 
només us cobrarà la participació. El preu per participar, en concepte de gestió, publicitat, instal·lacions 
i subministraments, és de 10€ si porteu fins a 5 articles i de 15€ si en porteu més de 5 (la roba es con-
siderarà només un article i recomanem no portar més de 10 peces per família).

Els productes que no es venguin els heu de passar a recollir el dissabte 9 de maig de 20h a 22h.  

   He llegit, entès i acceptat les condicions del 7é Mercat de 2à Mà de Mares, Pirates i Princeses. 
Signat: 

Bases per participar

A continuació us facilitem un exemple de llista i d’etiqueta per participar.



NOM I COGNOM................................................................................... TELÈFON................................

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

PRODUCTES A VENDRE: 

Nº NOM MARCA DESCRIPCIÓ PREU
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Etiqueta

Nº  Preu

Nom
Telèfon

Avda. de Roma 82 (Barcelona) 93 226 11 12 infomarespiratesiprinceses@gmail.com


