PRODEJNÍ ŘÁD
KNIHOHRANÍ pořádaného spolkem Včela Krkonoše, z.s.
Tento prodejní řád definuje postup pro výběr a výdej zboží a nahrazuje smluvní ujednání
mezi organizátorem akce - Včela Krkonoše, z.s. a prodávajícími.
VÝBĚR (příjem věcí k prodeji)
1. Přijímány jsou knihy různých žánrů, učebnice, časopisy, deskové a společenské hry
2. Manipulační poplatek činí: 1,- Kč/ks
3. Veškeré knihy a hry jsou zapsány do formuláře zvaného Soupiska. Evidenční číslo
vyplňuje Včela Krkonoše z.s.. Soupiska věcí je označena jménem a tel. kontaktem
prodávající osoby. Na soupisce je vždy uveden název, autor a rok vydání spolu s cenou.
4. Prohlídka a nákup věcí před otevřením a mimo prodejní termín není možný.
5. Prodávající předává své zboží ke zprostředkovávání prodeje na vlastní odpovědnost
a svým podpisem v Soupisce potvrzuje souhlas s řádem burzy a tím dává najevo, že jej řádně
četl.
VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ
6. Po skončení akce je veškeré neprodané zboží připraveno podle jmenného seznamu ke
zpětnému vydání v tzv. Výdejním termínu. Výdejní termín je pro tuto akci stanoven na
sobotu v čase 13:00. Termín a čas je uveden na propagačních materiálech akce a webových
stránkách organizátora pod heslem VÝDEJ.
7. Peníze za prodané zboží jsou prodejci vyplaceny v hotovosti zároveň s vrácením
neprodaných věcí. Při převzetí neprodaného zboží je prodejce povinen si jednotlivé věci a
jejich správnost překontrolovat na místě, na pozdější reklamace není možné z provozních
důvodů brát zřetel ani se jimi zabývat.
8. Včela Krkonoše, z.s. nemá vhodné prostory k uskladnění nevyzvednutých věcí, proto je
nutné, aby si prodávající vyzvednul neprodané věci ve výdejním termínu (viz. odst. 6 tohoto
řádu). Na tuto skutečnost je každý prodávající upozorněn při převzetí věcí, které nabízí k
prodeji a v tomto smyslu podepisuje i souhlas v Soupisce přijatých věcí . Jestliže si své věci
nevyzvedne a nedohodne si ani náhradní termín vyzvednutí, budou tyto nevyzvednuté věci
použity na charitativní účely.
OBECNÁ USTANOVENÍ
9. Od povinnosti platit manipulační poplatek jsou osvobozeni pouze ti, kteří se přímo a
aktivní formou podílejí na organizaci akce Knihohraní.
10. Včela Krkonoše má právo nepřijmout nabízené zboží a to dle své vlastní úvahy.
Včela Krkonoše, z.s.; 8.10.2022

