Burza skript a knih 11. října 2018

Příjem knih a skript bude probíhat od pondělí 25. 6. 2018 do pondělí 8. 10. 2018 v kanceláři
Areálové knihovny FSI, dveře 213, budova A4, 2. patro, a to vždy mezi 7:30-15:30. Pokud
nezastihnete nikoho v kanceláři knihovny, je možné knihy k prodeji ponechat u výpůjčního pultu ve
studovně (v závislosti na otevírací době). V případě, že chcete přinést skripta k prodeji v průběhu
letních prázdnin, využijte otevírací dobu od 8:00 do 12:00. Pokud Vám tyto hodiny nevyhovují,
informujte nás o své návštěvě předem (telefonicky, nebo mailem na zdrahalova@fme.vutbr.cz).
Prodej knih bude probíhat ve druhém patře budovy A4, místnost 201,
ve čtvrtek 11. října 2018 od 9:30 do 15:00.
Burzu knih budou personálně zajišťovat zaměstnanci Areálové knihovny FSI.
Areálová knihovna FSI si vyhrazuje právo přijmout do prodeje pouze originální knihy a skripta
v dobrém stavu bez většího poškození.
Vyplnění registračního formuláře (formulář si vyzvedněte v knihovně nebo stáhněte z www stránek
knihovny):
Vyplňte: Jméno prodávajícího: např. Novák Jan, ID, telefonní číslo a e-mail, název dokumentu, autor
(stačí první autor), rok vydání, cena
Nevyplňujte: Registrační číslo, datum, vyplaceno, podpis
Cena: Z důvodů zjednodušení počítání cen a vrácení peněz se ceny stanovují pouze v 5 Kč intervalech
(5, 10, 15, 20 atd.) Do formuláře pište pouze číslo, bez zkratky Kč.
Vyplněný registrační list vytiskněte a spolu s knihami k prodeji přineste nejpozději do pondělí
8. 10. 2018 do 15:30 do kanceláře Areálové knihovny FSI. Pracovník knihovny jej s Vámi projde
a překontroluje, udělí Vám registrační číslo prodávajícího, které se vepíše na registrační formulář.
Ten bude poté okopírován, jedno vyhotovení zůstane spolu s knihami k prodeji v kanceláři FSI
a druhé obdrží prodávající.
Výdej věcí: 15. 10. - 19. 10. 2018 v kanceláři Areálové knihovny FSI. V registračním listu budou
označeny prodané a neprodané položky a uvedena částka Vaší tržby. Podle seznamu si zkontrolujete
neprodané kusy a bude Vám vyplacena tržba. Případnou reklamaci lze uplatnit pouze při výdeji
neprodaných věcí a získaných peněz. V případě ztráty některé z knih v průběhu konání burzy, není
možné požadovat finanční ani jinou kompenzaci. Knihovna FSI pořádá burzu knih zdarma a bez
nároku na honorář. Pokud si neprodané knihy a tržbu nevyzvednete nejpozději 19. 10. 2018, nebo se
nedomluvíte se zástupcem Areálové knihovny FSI jinak, propadnou nevyzvednuté věci Areálové
knihovně FSI.
Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, pište na emailovou adresu zdrahalova@fme.vutbr.cz, nebo
se zastavte osobně za námi do knihovny.
Platí, že v případě malého zájmu ze strany prodávajících, může být akce zrušena.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
Za Areálovou knihovnu FSI Michaela Zdráhalová

