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Systém vratných zálohovaných kelímků na Vinné noci 2020 
 

Prodejci rozlévaných a stáčených nápojů jsou povinni k vydání nápojů používat výhradně vratné, 
ekologické kelímky města Mělníka. 

Výdej kelímků 

Kelímky v požadovaném množství (podle počtu nahlášeného v přihlášce) se budou vydávat ze skladu 
v sobotu 25. dubna od 14 hod do 16 hod. Evidence předaných kelímků je vedena ve výčetce, kterou 

stvrdíte na místě podpisem.  

Sklad se nachází v ul. Legionářů (cca 50 m 
od náměstí) – vchod je ihned vlevo od 
vstupu do TIC Mělník. Kontaktní osoba je 
Radek Janatka, tel: 702 162 042. Zde 
obdržíte také piktografický manuál pro 
zákazníky k vyvěšení do stánku.  

Tento sklad slouží zároveň jako sběrné místo 
pro vracení kelímků a vyúčtování.  

 

Prodej nápojů v kelímcích 

Záloha na 1 kelímek činí 50 Kč. Vratnou zálohu od zákazníka obsluha stánku vybírá pouze u prvního 
nápoje v kelímku, dále probíhá pouze výměna použitého kelímku za čistý kelímek, TZN. NOVÝ NÁPOJ 
JE VŽDY VYDÁVÁN DO ČISTÉHO KELÍMKU.  

Návštěvník získá zálohu zpět pouze v případě vrácení nepoškozeného kelímku, v opačném případě 
není záloha vyplacena. Míru poškození definuje piktografická tabulka, kterou je vyvěšena v každém 
stánku, který kelímky prodává.  

Kelímky jsou stohovatelné, a skládají se do boxu stejným způsobem, jako stánkař obdržel kelímky 
čisté.  

Použité kelímky, které zákazníci přijdou vrátit do vašeho stánku, skládejte do boxu stejným 
způsobem, jako jste obdrželi kelímky čisté. Budete-li během akce potřebovat další kelímky, 
kontaktujte R. Janatku – viz telefonní číslo výše. Dodání dalších kelímků opět probíhá na základě 
výčetky stvrzené podpisem.  
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Obsluha stánku vybírá pouze kelímky, které se používají na dané akci – viz přiložená fotografie 

.

 

 

Vrácení kelímků a vyúčtování 

Po ukončení akce vrátíte kelímky na sběrné místo do skladu v ul. Legionářů a proběhne vyúčtování. 
Kelímky je nutno vracet ihned po ukončení vašeho prodeje v sobotu 25. dubna, nejpozději mezi 22 a 
24 hod.  

Rozdíl konečného stavu oproti počátečnímu stavu x 50 Kč.  

Např.: Před začátkem akce prodejce přijal 500 ks čistých kelímků, po ukončení vrací 300 ks použitých a 
40 ks nepoužitých kelímků. Rozdíl je 160 ks kelímků. Doplatek, který je stánkař povinen uhradit 
pronajímateli kelímků, činí 160 x 50 Kč = 8000 Kč.  

 

 

Děkujeme, že spolu s námi děláte město čistější! 
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