PRAVIDLA BAZÁRKU
1. Příjem zboží
K prodeji bude přijímáno pouze zboží čisté a neponičené. Dětské oděvy budou
přijímány do
velikosti 158.
Zboží pro příjem musí být řádně označeno štítky. Označení musí být čitelné a
řádně připevněné - pečlivě přelepené páskou, případně ještě přišité
sešívačkou. Nepoužívejte prosím špendlíky! Štítky mají standardizovanou
formu, jsou součástí formuláře pro příjem zboží (viz níže). Organizátor si
vyhrazuje právo, zboží, které nebude řádně označeno, na bazárek nepřijmout.
K příjmu dodá prodávající vyplněný „Formulář pro příjem zboží“. Formuláře
jsou k dispozici v elektronické podobě (word a pdf verze) na webových stránkách
www.mcradost.cz.
V záhlaví formuláře je potřeba vyplnit následující údaje: jméno a příjmení
prodávajícího, přidělené identifikační číslo prodejce, telefon a e-mailovou
adresu. Identifikační číslo prodejce bude přidělováno odpovědným pracovníkem
zprostředkovatele na e-mailovém spojení: bazarekvyskov@centrum.cz.
Identifikační číslo bude doplněno písmenem „V“, znamenajícím Vyškov.
Odpovědný pracovník zprostředkovatele je povinen při příjmu zboží ověřit, zda
jsou tyto údaje vyplněny.
Práce s formulářem: Formulář je pod záhlavím rozdělen na dvě části. Levá část
slouží pro štítky připevňované ke zboží, pravá část jako formulář k odevzdání při
příjmu. Každému zboží odpovídá jeden řádek. V části pro štítky vyplňte přidělené
identifikační číslo prodejce a prodejní cenu, v části pro formulář pak název zboží a
prodejní cenu. Po vyplnění obou částí odstřihněte levou část formuláře a nalepte
jednotlivě na zboží. Řádně štítek připevněte!

Vzor vyplnění:
Jméno a příjmení:
Telefon:
mail:
Přidělené číslo prodejce:
Číslo
Číslo
Prodejn
prodejce zbož
í cena
*
í

Číslo
zboží

Název zboží

e-

Prodejní
cena

58V

1

45 Kč

1

Tepláky Next

45 Kč

58V

2

40 Kč

2

Mikina modrá, vel. 74

40 Kč

… atd.
Při prodeji nad 50 kusů je zprostředkovatelem stanoven zvláštní poplatek ve
výši 1 Kč za každý 1 ks zboží daný k prodeji (tj. při prodeji 51 ks zboží je účtován
poplatek ve výši 1 Kč, 70 ks 20 Kč atd.)

Při příjmu zboží podepisuje prodávající pravidla akce, čímž potvrzuje, že s nimi byl
seznámen a souhlasí s nimi.
Den příjmu zboží není určen k nákupu. Zboží bude pouze přijato, zkontrolováno
odpovědným pracovníkem a předáno ke zpracování.
Zboží musí být označeno výhradně štítky vytvořenými dle výše uvedených
pravidel. Na zboží nesmějí být ponechány štítky z podobných akcí pořádaných
jinými neziskovými organizacemi. Prodejci, který na svém zboží ponechá i
označení z jiných akcí, bude odmítnut příjem veškerého zboží.
2. Výdej zboží
Utržené peníze a neprodané zboží bude vydáno v den určený k výdeji oproti
podpisu prodávajícího.
Zboží nevyzvednuté v daném termínu bude odvezeno na charitu.
3. Výplata ceny prodaného zboží, provize zprostředkovatele
Prodejní cenu stanoví prodávající a zaznamená ji do formuláře pro příjem zboží.
Zprostředkovatel si za služby spojené s organizací akce odečítá provizi
v následující struktuře:
- zboží v jednotlivé hodnotě do 500 Kč → provize 20%
- zboží v jednotlivé hodnotě ve výši 500 – 1000 Kč → 10% (sporťáky, autosedačky,
velké hračky)
- zboží v jednotlivé hodnotě nad 1000 Kč → 5% (kočárky)
Provize bude odečtena z celkové ceny prodaného zboží jednotlivých prodejců.

Příklad:
Celkem prodáno za 100 Kč (za zboží v hodnotě do 500 Kč) → k výplatě 80 Kč,
provize 20 Kč.
4. Osoby odpovědné za realizaci – zvláštní ustanovení
Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přípravě a realizaci akce, mají právo
nakupovat zboží
již v den příjmu zboží.
5. Ostatní ustanovení
K prodeji bude přijímáno pouze prodejné zboží, tj. takové, jehož kvalita a cena
bude odpovídající účelu akce. K prodeji nebude přijímáno příliš opotřebované
zboží, např. velmi vytahané kousky textilu, a zboží označené přemrštěnými
cenami. Skutečnost nevhodnosti/neprodejnosti zboží bude posuzována
individuálně, zkušenými organizátory akce. Takto posouzené zboží bude v den
příjmu vráceno prodávajícímu.

V případě ztráty zboží bude cena ztraceného zboží prodávajícímu proplacena
pouze v případě, že bude pod dohledem odpovědného pracovníka provedena
kontrola a dohledání zboží ve věcech, které zůstanou po skončení bazárku z
důvodů špatného označení. Na dohledání a následné proplacení ztraceného zboží
si zprostředkovatel vyhrazuje lhůtu 14 dní od skončení akce.
Nevyzvednuté věci v rádném termínu budou dány na charitu.
Ve Vyškově, 15.8. 2018

