Zásady prodeje rostlin Klubu skalničkářů Praha
(úplné znění)
1. Prodej slouží členům Klubu skalničkářů Praha (dále jen „KSP“) k prodeji přebytků
rostlin v souladu s článkem 2 odst. 2 písm. g) Stanov Klubu skalničkářů Praha z.s.
2. Prodej je výhradně komisní.
3. Rostliny k prodeji se dodávají před každou výstavou ve stanovené hodiny.
Během výstavy se rostliny dodávají v průběhu 1 hodiny před otevřením nebo 1 hodiny
po uzavření výstavy.
Dodávka mimo stanovené hodiny nebo většího množství rostlin je možná pouze po
předešlé domluvě s vedoucím prodeje, nebo jím stanoveným zástupcem.
4. Při dodávkách, které obsahují více jak 100 stejných rostlin, je vždy nutná konzultace
předem s vedoucím prodeje nebo jím stanoveným zástupcem.
5. Rostliny dodané do prodeje musí být v dobrém zdravotním stavu, dobře zakořeněné
a nikoliv čerstvě zasazené. Rostliny musí být upravené a řádně popsané.
6. Rostliny musí být zasazeny v květináčích nebo kontejnerech k tomuto účelu určených.
Rododendrony a jim podobné rostliny mohou mít kořenový bal v jutovém nebo
foliovém obalu. Vodní rostliny musí být v sáčcích, případně v nádobách. Prodávané
cibule a hlízy v době vegetačního klidu musí být nasáčkovány tak, aby se již v prodeji
nemusely balit.
7. Všechny rostliny dodávané do prodeje musí být označeny jmenovkou. Jmenovka musí
být z pevného materiálu a popsaná tužkou (měkkou, tj. špatně odstranitelnou) nebo
vodou nesmytelným popisovačem (černým, odolným vodě a slunci). Popis může být též
proveden nesmytelným tiskem.
Na vrchním konci jmenovky musí být uvedena dobře viditelná cena, dále pak botanické
jméno rostliny a na spodním konci číslo dodavatele, které přiděluje vedoucí prodeje.
Jmenovka se zasune do nádoby nebo připevní k rostlině (např. rododendrony) nebo
k obalu (vodní rostliny, sáčky s cibulovinami), resp. se obdobným způsobem popíší
sáčky s cibulovinami a to tak, aby byla na první pohled viditelná cena rostliny a celé
nebo většina botanického jména rostliny.
8. Rostliny dodávané do prodeje musí být zapsány v dodacím listě, který je k dispozici
u vedoucího prodeje. Formulář dodacího listu je též k dispozici ke stažení na
internetové stránce KSP (O NÁS/DOKUMENTY A FORMULÁŘE/Formulář prodeje
rostlin)
9. Do prodeje nebudou přijaty nebo z prodeje budou vyloučeny rostliny nevhodné,
nesplňující zásady prodeje a rostliny nesprávně určené.
10. Rozmístění rostlin v prodejních prostorách KSP určuje vedoucí prodeje nebo jím
stanovený zástupce.
11. Po skončení prodeje si neprodané rostliny dodavatel odebere zpět ve stanoveném
termínu. Při odebrání neprodaných rostlin obdrží každý dodavatel protokol o vrácení
neprodaných rostlin (tzv. „vratku“) s vyznačením provedených srážek.
12. Klub si z prodejní ceny odpočítá rabat za služby spojené s prodejem. Výšku rabatu
určuje předseda výstavní komise podle počtu dodaných exponátů a odpracovaných
brigádnických hodin a to pro každou výstavu zvlášť. Prodejcům, kteří zapůjčí pro
květnovou výstavu následující množství kvalitních exponátů, bude odpočítáno 25%:
a) při dodávce do prodeje do 500 kusů rostlin = 5 a více exponátů,

b) při dodávce do prodeje od 500 do 1000 kusů rostlin = 12 a více exponátů,
c) při dodávce do prodeje nad 1000 kusů rostlin = 20 a více exponátů.
Pro jarní a podzimní výstavu jsou minimální požadované počty exponátů následující: 2,
6 a 10.
Při nedodání výše uvedeného množství exponátů v požadované kvalitě bude odpočítáno
35%.
13.Za kvalitní exponáty budou považovány:
a) běžné skalničky narostlé v kontejnerech K 9 a více,
b) pomalu rostoucí a vzácnější skalničky možno i v K 7, K 8, ale slušně narostlé,
c) skalničky v tzv. prodejní velikosti s možností „vyklepnutí“ z kontejneru anebo dary
pro trvalou výsadbu i v K 7 - v tomto případě však musí být dodáno minimálně
dvojnásobné množství požadovaných exponátů, tj. větší počet rostlin od každého
druhu,
d) hajní rostliny včetně rododendronů, dřeviny a cibuloviny dle úvahy a s ohledem na
„vystavovatelovu čest“.
14.Dodavatelům - členům KSP, kteří neodpracují minimálně 5 brigádnických hodin na
přípravě výstavy, na které prodají rostliny v hodnotě nad 1000 Kč, bude odečteno
300, 400 resp. 500 Kč z výplaty za prodané rostliny. Srážky budou provedeny
v členění podle počtu rostlin stanovených v bodě 12.
15. Brigádnické hodiny nelze odpracovat v den přejímky exponátů - výjimky uděluje
předseda výstavní komise nebo předseda prodejní komise. Práci brigádníkům zadává
a kontroluje předseda výstavní komise, resp. jím pověřený zástupce.
16.Ve zvláštních případech, např. dodání většího množství exponátů než je požadované
minimální množství pro konkrétní výstavu, může vedoucí prodeje na návrh vedoucího
výstavní komise stanovit nižší výši rabatu uvedeného v bodě 12. Seznam takto
uplatněných výjimek předá vedoucí prodeje po každé výstavě výboru KSP.
17. Ruší se „Zásady prodeje rostlin na výstavách KSP“ zveřejněné ve Skalničkách
č. 1/2005 a novelizace „Pravidel pro výstavy a prodej na výstavách Klubu skalničkářů
Praha v areálu na Karlově náměstí“ zveřejněné ve Skalničkách č. 4/2009.
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