
postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárnímřízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu.
Aukce se účastní pouze členové ČNS, kteří se při vstupu musí prokázat platnýmčlenským průkazem.

Hosté se mohou aukce zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS. Hostům není dovoleno dražit.

po ukončení dražby mincí následuje

přestávka  -  prohlídka materiálu II. část (papírová platidla)
po ukončení přestávky  -  dražba papírových platidel, medailí a další plastiky

( časový rozvrh bude v průběhu aukce upřesňován licitátorem )

Aukce probíhá podle aukčního řáduČNS, který je součástí stanovČNS. Všechna práva a povinnosti účastníků
aukce seřídí Stanovami a Aukčním řádem ČNS. Jakékoliv porušování stanov nebo aukčního řádu bude

Místem konání je Konferenční centrum Hotelu Kladno
na náměstí Sítná (linky MHD č. 1, 3, 9 - pro stanici MHD Sítná a 14, 17 - pro stanici Vaníčkova od nádraží ČD)

PROGRAM
6:20 hod  -  otevření vstupu do sálu

7:00 hod  -  prohlídka materiálu I. část
8:15 hod  -  zahájení aukce

AUKČNÍ   KATALOG  č. 51

Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Kladně
pořádá 51. klasickou a 30. korespondenční neveřejnou aukci

numismatického materiálu pouze pro členy České numismatické společnosti, která se koná

v sobotu 21. října 2017

Písemné i elektronické limity se přijímají pouze od členů ČNS, zaslané do čtvrtka 19.10.2017 na adresu: 
Zdeněk Mašek, Na Růžovém poli 2563, 27201 Kladno 2
nebo na e-mail: kesamjasa@seznam.cz Telefon: 732 661 936

Po skončení aukce zde budou také zveřejněny dosažené ceny z 51. aukce.

Své limity do korespondenční aukce můžete odevzdat do ukončení klasické aukce u pokladny. 
Upozorňujeme na řádné vyplnění limitního lístku včetně příslušnosti k pobočce, podpisu a čitelné adresy.
Počet limitovaných položek není omezen limitním lístkem.

nebude mu nadále zasílán. Řada kolegů se již přesvědčila, že jim skutečně nejsou katalogy zasílány.

Reklamace na kvalitu materiálu lze uplatnit pouze podle platného aukčního řádu.

Katalog připravil: Martin Cvak

Nabídku materiálu pro příští 52. aukci zasílejte nejpozději: do 2.6. 2018 a to na e-mail: cvakm@seznam.cz
nebo na adresu pobočky v Kladně:

UPOZORNĚNÍ
Všem sdělujeme, že ve všech prostorách KONFERENČNÍHO CENTRA se nekouří .

ČNS, z.s. pobočka v Kladně, Josefa Lady 1201, 272 01 Kladno

Katalog si můžete opět prohlédnout i na internetových stránkách pobočky : www.websee.cz/cnskladno
Na těchto stránkách je kromě katalogu také foto některých vybraných položek a je zde k dispozici limitní lístek.

Poplatek50 Kč za aukční katalog uhraďte obratem přiloženou poukázkou nebo při osobní účasti na aukci.

Při zaslání úspěšného limitu Vám bude cena katalogu připočtena k vyúčtování. V případě neúspěšnosti Vašeho
limitu uhraďte katalog složenkou nejpozději do konce listopadu 2017. Kdo nezaplatí katalog v daném termínu,

Písemné i elektronické limity se přijímají pouze od členů ČNS, zaslané do čtvrtka 19.10.2017 na adresu: 
Zdeněk Mašek, Na Růžovém poli 2563, 27201 Kladno 2
nebo na e-mail: kesamjasa@seznam.cz Telefon: 732 661 936

nebo na adresu pobočky v Kladně:

Dodavatelům v součtu dosažených cen nad 10 000 Kč je účtována srážka pouze 2,5 %

Těšíme se na vaši účast - členové ČNS, z.s. pobočky v Kladně.

ČNS, z.s. pobočka v Kladně, Josefa Lady 1201, 272 01 Kladno


