
Baba-Mama-Játék Börze 
 

Általános szabályok 

 

A Börze célja kisgyermekes szülők, családok számára lehetőséget biztosítani baba-mama-

gyermek ruhák, eszközök, játékok cseréjére, értékesítésére. Közösségépítő szerepet, valamint 

kikapcsolódást is kínálunk gyermekmegőrző kísérőprogramjainkkal (kézműves foglalkozás, alkotó 

tevékenységek, stb.). 

 

Részvételi feltételek 

Börzés asztalokon csak magánszemélyek* árulhatnak. 

* kereskedelmi tevékenységet folytató személyek nem vehetnek részt 

A börzén árusításra kerülhetnek: 

- elsősorban használt baba- és gyerekruhák 0-14 éves korig 

- használt baba- és gyerekcipők 0-14 éves korig 

- használt babafelszerelések (etetőszék, bébikomp, stb.) 

- használt kismamaruházat és felszerelés 

- gyermekvárással, gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek, újságok, videók, DVD-k 

- kisebb mértékben használt baba- és gyerekjátékok, iskolaszerek 

Árusításra jelentkezés: 

Jelentkezni a kitöltött regisztrációs lap elküldésével lehet a turaisportcsarnok@gmail.com e-mail 

címre, vagy személyesen leadhatók munkaidőben a Tura Városi Sportcsarnokban (2194 Tura, Hevesy 

György u. 1/b). 

Az asztalfoglalás a regisztrációs lapok érkezési sorrendjében történik. Az asztalok száma korlátozott, 

az első 22 jelentkezőt tudjuk befogadni. Amennyiben asztalt foglalt, ám a börzén mégsem jelenik 

meg, a következő két alkalommal regisztrációját nem áll módunkban befogadni. 

Az asztalok névre szólóak, másra át nem ruházhatók!  

Egy asztalt többen is bérelhetnek, ezt kérjük a regisztrációs lapon jelezni - mindkét személy nevére és 

elérhetőségére szükség van. 

Egy regisztrációval maximum 2 db asztal bérelhető. Egy háztartásra kizárólag egy regisztrációt tudunk 

elfogadni! A többszörös regisztráció, vagy hamis adatokkal, mások nevével való visszaélés kizárást 

von maga után! 

A hiányosan kitöltött regisztrációs lapot nem tudjuk befogadni! 

A regisztrációs lapok beérkezési határideje 2021. augusztus 24. 

A rendezvény megtartását az időjárás nem befolyásolja. A korlátozott asztalszám miatt a regisztrációt 

érdemes mielőbb elküldeni! A regisztráció lezárását követően küldjük ki az értesítéseket. 
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Az asztaldíj befizetése a helyszínen történik érkezéskor. A befizetést követően lehet elfoglalni az 

asztalokat. Az asztalokhoz széket nem biztosítunk. Kérjük, hogy gondoskodjanak maguknak pl. 

kempingszékről. 

Börze asztalok (200*50 cm) magánszemélyek részére: 2200 Ft/asztal 

Korlátozott számban lehetőség van a helyszínen ruhaállvány kölcsönzésre. 

Állványkölcsönzés: 1 soros - 400 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

A nagyobb méretű tárgyakat (babakocsi, bébikomp) az asztalok mellé úgy kell elhelyezni, hogy ne 

okozzanak balesetet és ne akadályozzák a vevők asztalok közötti mozgását. Az asztal mellé vagy 

állványt, vagy nagyobb méretű babaholmit lehet tenni, tehát érdemes átgondolni, hogy ki mit 

szeretne hozni. 

A menekülési útvonalak szabadon hagyása kötelező, munkatársaink ez irányú jelzése és kérése 

kötelező érvénnyel bír! 

Kérjük, hogy több nagyobb méretű tárgyat ne hozzanak! Javasoljuk a képről való értékesítést. 

BABAÁGYAT, JÁRÓKÁT, UTAZÓÁGYAT ÖSSZESZERELVE NEM LEHET KITENNI! 

Az esetlegesen- üressé vált, üresen maradt asztalokra tilos átpakolni! 

A börze területén (beleértve a parkolót is) a rendezvény teljes ideje alatt tilos egyéb más szolgáltatás 

és üzleti lehetőség reklámozása, szórólap osztása, adatok gyűjtése. Az engedély nélkül kihelyezett 

hirdetéseket, plakátokat azonnal eltávolítjuk! 

Börzézőknek a bejelentkezés és díjfizetés: 12:00-tól, asztalokra kipakolás 12:30-tól lehetséges. 

A börze szabályzatának megszegőit, kijátszóit a szervezők a további börzén való részvételből kizárják. 

 

További információ: +36 70 797 6481 

 

Kelt: Tura, 2021. augusztus 11. 

Turai Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 


