Centrum Ententyky, z.s.

Pravidla prodeje
pro Podzimní burzu pořádanou Centrem Ententyky, z.s. (dále jen CE)
1. Zboží určené k prodeji bude přijímáno pouze v pondělí 8. října 2018, a to v určené hodiny (09.00 – 12.00
a 14.00 – 19.00) v prostorách KD Heršpice.
2. K prodeji přijímáme pouze podzimní a zimní oblečení dětské i dospělé, obuv, hračky, těhotenské oblečení, kola,
kolečkové brusle, odrážedla a jiné sportovní potřeby, hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky,
autosedačky, peřinky či jiné dětské a maminkovské potřeby.
K prodeji budou přijaty pouze věci čisté, vyžehlené, neroztrhané, zachovalé, řádně označené kódem. Pořádající CE
si vyhrazuje právo nezařadit na Burzu neprodejné či jiným způsobem nevhodné zboží (jedná se zejména o věci
špinavé, flekaté či hodně zničené).
Z hygienických důvodů nebudeme přijímat spodní prádlo (kalhotky, slipy) a ponožky.
Děkujeme za pochopení.
3. Rozhodnutí o ceně prodávané věci je jen na prodávajícím. Ceny však budou automaticky zaokrouhleny na násobky 5.
4. Poplatek za jeden kus zboží je 2,- Kč, dále je strháván poplatek 10 % z ceny prodaných věcí.
5. Za nakoupené věci se neplatí žádný poplatek. Při nákupu se vstupné neplatí.
6. Prodávající je povinen mít každý kus zboží označen třemi štítky s kódy. Na štítcích musí být uvedeno identifikační
číslo prodávajícího, pořadové číslo zboží, vaše prodejní cena a čárový kód. Při popisu jednotlivých věcí v PL
udávejte zejména barvu, velikost a výrobce. Štítky musí být nalepeny následovně: jeden štítek na viditelném místě,
aby kupujícímu byla jasná cena zboží, zbylé dva štítky, prosíme, abyste ukryli někam do kapes, do záhybů či na
lístky o praní, abychom v případě ztráty prvního lístku mohli identifikovat, komu zboží náleží.
7. Identifikační číslo získáte pomocí registrace na adrese burza.ententyky.eu. Jakmile se zaregistrujete, obdržíte
emailem vaše heslo pro vstup do Prodejního listu, který se vyplňuje v internetovém prohlížeči. Není potřeba mít
Microsoft Excel ani jakýkoliv jiný tabulkový procesor.
(Nově se lze přihlásit i účtem ze serveru krouzky.ententyky.eu.)
8. Do prodejního listu se přihlašujete na adrese burza.ententyky.eu svým e-mailem a heslem, které získáte po registraci
(viz výše). Kdokoliv, kdo zná tyto údaje, se může přihlásit a upravovat Prodejní list a tisknout Štítky. Veškerá data
jsou bezpečně uložena na našich serverech, a tak se nemusíte bát nějaké ztráty. Stačí jen průběžně List ukládat.
9. Prodejní list není nutné tisknout. CE jej má v elektronické podobě a ponechává si jej pro účely daňového přiznání.
10. Prodejní listy musí být vyplněny elektronicky a musí být použit náš formulář, kde jsou předdefinované
funkce k automatickému vyplnění. Tato automatizace prodejního listu má za úkol minimalizovat chybné
vyplnění PL. Automatizovaný PL vám umožní i tisk Štítků. Vy si jenom musíte připravit věci k prodeji
a koupit v papírnictví pár archů etiket se 78 štítky (31,7 x 21,2). Štítky musí být vytištěny.
11. Registrace na burzu a úprava Prodejního listu je možná pouze do neděle
7. října 2018 do 18.00 hodin.
Ukázka štítku:
12. Prodejní list je nutné vyplnit do času uzavření registrace! To znamená, že v
neděli 7. října v 18.00 musí být všechny položky, které budou prodávány, zadány
do elektronického Prodejního listu a úspěšně uloženy.
13. Skládá-li se zboží z více kusů, připevní je prodávající odpovídajícím způsobem
k sobě, aby nedošlo k jejich ztrátě (sešít, svázat, dát do obalu, apod.).
14. V případě nedostatečně označeného zboží nebo nedostatečně spojeného zboží
nenese CE odpovědnost za ztrátu zboží.
15. Prodej zboží se uskuteční v úterý 9. října 2018 v určený čas 09.00 – 18.00
v prostorách KD Heršpice.
16. Výdej neprodaných věcí zpět bude ve středu 10. října 2018 společně s penězi za prodané zboží, a to pouze
od 17.00 do 18.30 hodin. Nevyzvednuté věci budou vyhozeny.
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