
Small traders will sell their sorted toys, books 
or products at symbolic prices up to 5 euros. 

The event will include an accompanying program, 
also prepared by children.

CAN YOU PLAY A MUSICAL INSTRUMENT, 
sing, tell jokes, juggle or do you have any other exciting 

talent? Then, show off and be part 
of the accompanying program.

You can apply by August 29, 2021, by email: 
marketing@starlib.sk. In the email, write us what 

program you want to perform.

HOW WILL THE CHILDREN'S 
EXCHANGE WORK?

Small traders must bring a blanket 
to spread their goods on (or a table/suitcase 

where you will have things for sale).
The price for things sold should be symbolic 

(maximum 5 €, so we do not recommend 
selling more valuable items).

Unsold items need to be taken away 
(or you can pass them to other children).

We have chairs available for sitting; 
the fastest will get the tables.

Interested parties who want to sell 
do not have to register in advance.

Learn to recycle unnecessary things.
Learn how the world of finance works and experience 

the atmosphere of the markets.
Learn to communicate with your „customers“.

Malí obchodníci budú predávať svoje vytriedené 
hračky, knižky alebo výrobky za symbolické ceny 
do 5 eur. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný 

program, ktorý pripravia aj deti.

VIETE HRAť NA HUDObNý NáSTROj, 
spievať, hovoriť vtipy, žonglovať alebo máte
 iný zaujímavý talent? Predveďte sa a buďte 

súčasťou sprievodného programu.
Prihlasovať sa môžete do 29. 8. 2021 

na email: marketing@starlib.sk.

AKO bUDE PREbIEHAť
DETSKá bURZA?

Malí obchodníci si so sebou musia priniesť deku, 
na ktorej si rozložia svoj tovar (môžete si priniesť 

aj stolík alebo kufor, kde budete mať veci na predaj).
Cena za predávané veci by mala byť symbolická 

(maximálne 5 €, preto neodporúčame 
predávať hodnotnejšie veci).

Nepredané veci si treba odniesť (alebo ich môžete 
darovať ostatným deťom).

Máme k dispozícií stoličky na sedenie, pre 
najrýchlejších záujemcov máme aj stolíky.

Záujemcovia sa nemusia vopred prihlasovať.
Predávať môžu len deti, nie rodičia.

Naučte sa recyklovať nepotrebné veci.
Naučte sa, ako funguje svet financií 

a zažite atmosféru trhov.
Naučte sa komunikovať so svojimi „zákazníkmi“.


