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PRAVIDLA PRO PRODEJCE
Prodávat mohou pouze zaregistrovaní prodejci. Registrace se provádějí na https://bazar.centrumcirkus.cz/.
PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ - REGISTRACE PRODEJCE
Při prvním přihlášení na konkrétní termín bazaru (jarní, podzimní) je třeba nejdříve provést registraci (založení)
prodejního účtu. Registraci je možné spustit z odkazu na úvodní stránce. JEDNA OSOBA JE OPRÁVNĚNA ZALOŽIT JEN
JEDEN PRODEJNÍ ÚČET. ZASTOUPENÍ PŘI REGISTRACI JE VYLOUČENO. PŘI PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA BUDOU
VŠECHNY ÚČTY ZALOŽENÉ STEJNOU OSOBOU SMAZÁNY. Při opakované účasti na bazarech je vždy nutné provést
novou registraci prodejce, protože celá databáze všech prodejců je vždy po ukončení bazaru vymazána.
ZADANÉ UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO k prodejnímu účtu bude prodejci automaticky zasláno společně s potvrzením
registrace e-mailem; uživatelské jméno a heslo bude potřeba pro další přihlášení do aplikace!
PŘIDĚLENÍ A POTVRZENÍ KÓDU (dříve značky prodejce)
Jakmile bude registrace (založení prodejního účtu) ukončena, bude prodejci automaticky vygenerován kód (dříve
značka prodejce). Po přidělení kódu je třeba vyčkat cca 1-2 dny na potvrzení kódu administrátorem databáze, aby
se předešlo vytvoření duplicitních kódů. Nepotvrzený kód má červenou barvu, potvrzený (schválený) kód
prodejce má černou barvu. Dokud není kód prodejce administrátorem potvrzen, je možné vkládat prodávané věci
do seznamu k prodeji, ale není možné označovat nepotvrzeným kódem věci k prodeji.
ZMĚNA KÓDU
Bude-li nepotvrzený kód v databázi duplicitní, administrátor kód změní a nový (unikátní) kód potvrdí. E-mail o změně
kódu nezasíláme, změna kódu bude patrná při dalším přihlášení prodejce. Bude-li kód prodejce nepotvrzený více jak
3 dny, je třeba se obrátit na info@mccirkus.cz. K označování věcí k prodeji je možné používat pouze potvrzený (černý)
kód prodejce .
ZAPISOVÁNÍ DO SEZNAMU VĚCÍ K PRODEJI
Po přihlášení do svého prodejního účtu je možné kdykoliv přidávat další položky na seznam věcí k prodeji – je třeba
vždy zadat popis věci (alespoň 12 znaků) a cenu věci v celých korunách. Maximální počet kusů přijatých k prodeji je
60. Každá položka na seznamu dostane automaticky přidělený prodejní kód, který se skládá z potvrzeného kódu
prodejce a pořadového čísla. Tento šestimístný prodejní kód a cenu věci musí prodejce čitelně přepsat na
cedulku, kterou umístí na prodávanou věc. CEDULKU JE NUTNO PEVNĚ SPOJIT S PRODÁVANOU VĚCÍ, JINAK
HROZÍ ZTRÁTA VĚCI!!! Všechny údaje o prodávaných věcech (prodejní kódy a ceny) MUSÍ SOUHLASIT s on-line
databází. V případě, že souhlasit nebudou, platí údaje uvedené v on-line databázi!
TISK SEZNAMU VĚCÍ K PRODEJI
Seznam věcí k prodeji si může prodejce kdykoliv vytisknout přímo z aplikace, k příjmu věcí k prodeji však NENÍ TŘEBA
tento seznam přinést.
ZMĚNY V SEZNAMU VĚCÍ K PRODEJI
Položky v seznamu věcí k prodeji je možné průběžně měnit či mazat, a to až do uzavření databáze v pátek ve 12 hod.
Pozdější změny v databázi budou možné pouze přímo na místě bazaru u administrátora.
Následující den po ukončení bazaru budou účty opět přístupné všem prodejcům. V seznamech budou vyznačeny
prodané věci a celková vyplacená částka. Po 14 dnech dojde k vymazání celé databáze a zablokování přístupu.
K prodeji bude přijímáno čistě vyprané oblečení, boty, sportovní potřeby, hračky, školní pomůcky, auto/cyklo
sedačky, kočárky apod. Prodávaná obuv musí být pevně spojena, cedulka s prodejním kódem a cenou musí být
pevně umístěna na KAŽDÉ botě, nejlépe uvnitř každé boty.
Za vystavené věci nenese Cirkus - centrum pro rodinu zodpovědnost. Každý prodejce může být přítomen u svých
věcí během celého bazaru.
Prodejce je povinen si vyzvednout neprodané věci nejpozději v den prodeje do 18:00 hod. Neučiní-li tak, zavazuje se
Cirkusu - centru pro rodinu zaplatit úhradu za manipulaci v paušální výši 300,- Kč, o kterou je Cirkus - centrum pro
rodinu oprávněn snížit výplatu za prodané věci. Prodejce současně zmocňuje Cirkus - centrum pro rodinu, aby
neprodané věci, které nebudou vyzvednuty ve stanovené lhůtě, zlikvidoval.
Prodejce bere na vědomí, že 15 % z celkové částky za prodané zboží je manipulační poplatek, který zůstává Cirkusu centru pro rodinu. Manipulační poplatek se zvyšuje o 1,- Kč za každou jednotlivou věc přijatou k prodeji; tato část
manipulačního poplatku je splatná při příjmu věcí k prodeji.
CO DĚLAT, KDYŽ:
zapomenu heslo: vyhledat e-mail s potvrzením registrace nebo si nechat poslat nové heslo z přihlašovací stránky
je můj kód víc jak tři dny červený (nepotvrzený): napsat na info@mccirkus.cz.
chci zrušit svou registraci: napsat na info@mccirkus.cz.
je naplněna kapacita prodejců: napsat na info@mccirkus.cz, stanete se náhradníkem a jakmile někdo zruší svoji
registraci, napíšeme Vám.
označím věci k prodeji NEPOTVRZENÝM kódem a kód je pak změněn administrátorem: je nám líto, ale musíte
přepsat cedulky potvrzeným kódem. Databáze věcí k prodeji se MUSÍ shodovat s označením věcí k prodeji.

