Prodejní řád velvarského sousedského Blešáku
Prodejní řád je platný po celou dobu provozování blešího trhu ve Velvarech dne 18/4/2015

Prodejce
Prodejce se svým podpisem při registraci) zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.
Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost.
Organizátoři blešího trhu nenesou za prodávané zboží odpovědnost.
Prodej na bleším trhu mohou provádět:
•

občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními výrobky
(jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných
částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu)

•

občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského
oprávnění stanoveného platnými právními předpisy

•

umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků

•

organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným
oprávněním dle platných právních předpisů

Povinnosti prodejce
Prodejce je povinen dbát pokynů provozovatele trhu a osob jím pověřených.
Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.
Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat
stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží.

Co není možné prodávat
Prodej potravin a alkoholu je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem.
Na trh nepatří:
•

zboží nové povahy, které není rukodělným výrobkem prodejce (posouzení je na pořadateli)

•

produkty z tabáku

•

jakékoliv zbraně, munice a pyrotechnické produkty

•

všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení

•

erotické a pornografické produkty

•

barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby

•

jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky

•

produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob
(autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
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Rezervace prodejních míst a registrace prodejců
Rezervace prodejních míst je možná do čtvrtka před začátkem trhu na telefonních číslech
uvedených na plakátech a emailové adrese velvarsky.blesak@seznam.cz.
Registrace probíhá v den trhu od 8:30 do 9:00 v Areálu volného času vedle kostela sv. Kateřiny ve
Velvarech
Prodejce je povinen po příchodu na místo trhu podepsat souhlas s prodejním řádem a zavázat se, že
zaplatí poplatek 10% z ceny prodaného zboží.
Prodejce může používat pouze přidělené prodejní místo.
Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho místo
propadá a provozovatel má od 9:00 právo toto místo obsadit náhradníkem.

Poplatek za prodej
Poplatek je 10% z ceny prodaného zboží a je splatný po skončení prodeje.
Veškerý výtěžek z prodeje bude odeslán na konto projektu Naše děti v Kongu Farní Charitě v
Kralupech

Zavážka a příprava prodejních míst
Zavážka a příprava prodejního místa prodejci je možná od 8:00. Prodejci mohou parkovat
v nejbližším okolí trhu jen po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží, poté auto zaparkují na
vhodném vzdálenějším místě tak, aby nenarušovali provoz a zásobování dalších prodejních míst.

Trvání trhu
Provozní doba trhu je od 9:00 do 12:00.

Ukončení prodeje, ukončení/zrušení trhu
Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání trhu.
Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit případné
neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu).
Zrušení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) je možné do jeho začátku.
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