
SMUČARSKI SEJEM 2021 – SK DEVIN 

PRAVILNIK 

I. PREVZEM BLAGA 

1) POŠKODOVANEGA, RAZTRGANEGA IN ZAKRPANEGA BLAGA NE SPREJEMAMO! 

2) Letos zaradi manjšega sejemskega prostorska sprejemamo izključno: smuči, smučarske palice, 

smučarske čevlje, čelade, ščitnike in tekmovalne drese oziroma windstopperje. Drugih oblačil ne 

moremo sprejeti, razen v dar (glej točko I.8).  

3) Klub sprejema artikle za izmenjavo med zasebniki, ki poteka izključno v okviru sejma. 

4) Lastnik opreme, v nadaljnjem besedilu depozitar, mora ob oddaji artikla plačati stroške obdelave 

blaga za vsak oddan artikel in sicer:  

- Do izmenjevalne vrednosti 50,00€: 1,00€  

- Nad izmenjevalno vrednostjo 50,00€: 2,00€ 

Stroški obdelave blaga zajemajo: stroške za prevzem blaga, cenitev, shranjevanje ter varovanje. 

Depozitar dobi od oddaji blaga skupno potrdilo za vse artikle, ki jih ponuja. 

5) Za organizacijske stroške sejma bo SK DEVIN zadržal prispevek v višini 20% na znesku izmenjanega 

blaga. 

6) Ceno izmenjave lahko svetuje pristojen za sprejem opreme, vendar o končni ceni blaga odloča 

depozitar. Cena mora biti primerna vrednosti artikla. Starih artiklov s previsoko ceno ne bomo 

sprejeli. 

7) Blaga, ki je vredno oz. ocenjeno manj kot 5,00€, ne bomo sprejeli. 

8) Blago se lahko tudi pokloni v dar (če odgovarja pogoju I.1). V tem slučaju se stroški za prevzem ne 

zaračunajo. Klub bo zbrano blago podaril dobrodelnim organizacijam.  

 

II. PRODAJA BLAGA 

1) Vsi artikli so razstavljeni v sejemskih prostorih in so pripravljeni za izmenjavo. Opremo se lahko 

rezervira za dve uri, in sicer tako, da se izpolni kartonček za rezervacijo z imenom in uro rezervacije.  

2) Plačati je mogoče IZKLJUČNO V GOTOVINI.  

3) Kupljeno blago je treba takoj odnesti iz sejemskih prostorov.  

4) Depozitar lahko pri blagajni dvigne znesek za prodano blago, zmanjšan za vrednost prispevka (I.5).  

5) Izplačilna blagajna posluje zadnji dan sejma od 16. ure dalje istočasno s prevzemom neprodane 

opreme. Kasnejših zahtevkov za izplačila in za neprevzeto opremo organizator ne bo sprejemal.  

 

III. VRAČANJE NEPRODANIH ARTIKLOV 

1) Organizator bo vračal neprodano blago v nedeljo, 7. novembra od 16. ure do 19. ure. 

2) Za blago, ki ne bo prevzeto, kot je navedeno pod točko III.1) organizator ne prevzema nobene 

odgovornosti, ker ne more in ni dolžan blaga shranjevati. 

 

IV. SPLOŠNE DOLOČBE 

1) Izmenjava rabljene opreme se opravlja videno-izbrano. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.  

2) Vse morebitne reklamacije in pritožbe sprejema organizator samo med potekom sejma.  

 


