MANUÁL POUŽÍVÁNÍ VRATNÝCH KELÍMKŮ NICKNACK 0,5l
NICKNACK zapíše počet přijatých boxů do výčetky / dodacího listu. Předání potvrzuje podpisem NICKNACK a
odpovědná osoba za stánek. Dodací list/výčetka se vyhotovuje ve dvou verzích, na stánku zůstává jedna
verze (kopie), originál má NICKNACK.
Kelímky NICKNACK jsou baleny v mikrotenových sáčcích v přepravním boxu s víkem.
Rozměry šedého boxu jsou 60 x 40 x 32 cm.
ŠEDÝ BOX: 216 ks 0,5l, skládáno VODOROVNĚ v komíncích, uloženo ve 3 patrech.
(12 komínů po 18 ks, tzn. 12x18=216)

Boxy jsou označeny názvem edice s přesným počtem kelímků uvnitř.
Přepravní boxy jsou uzavřeny zelenými páskami.
Pásky odřezávejte ostrým předmětem, jinak dochází k poškození. Poškozená bedna je pak účtována.

Ochranný mikroténový sáček z bedny vyjměte a už jej do bedny nevracejte.
Otevírejte pouze ty bedny, které momentálně používáte. Otevřená nepoužitá bedna je považována za
použitou a účtuje se.
Kelímky jsou uloženy v komíncích po 18 ks tak, aby se daly snadno počítat.
Použité kelímky pak skládejte stejným způsobem! Šetříte tím čas i práci především sobě.

Klipy kelímků jsou zasazeny do sebe pro snazší skladování, manipulaci a finální kontrolu.
Čisté kelímky se předávají vždy po plných boxech, stejně tak se i po plných boxech odevzdávají kelímky
použité.
Odevzdané boxy se zapisují do výčetky / dodacího listu, který je nutno opět podepsat odpovědnou osobou
a NICKNACKEM.

Záloha
Vratná záloha je obsluhou vybírána pouze za první nápoj v kelímku, dále probíhá výměna použitého
kelímku za čistý kelímek tzn. nový nápoj je podáván vždy do čistého kelímku!
Obsluha zálohu zpět vyplácí pouze za nepoškozený kelímek viz. tabulka.

Obsluha na stánku je plně informována o tom, které typy kelímků se NA KONKRÉTNÍ AKCI
používají viz. informační tabulka s vyobrazenými kelímky, případně při školení. Pokud se
v boxech objeví kelímky jiného typu, obsluha je povinna box odložit stranou, kelímky
NEPOUŽÍVAT a neprodleně informovat NICKNACK tým.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBSLUHU – souhrn
1/ Obsluha fasuje před započetím akce dostatečné množství kelímků dle zásoby piva
2/ Vedení evidence dvojmo ve výčetním listu oproti podpisu zodpovědné osoby
3/ Čepování nápojů vždy do čistých kelímků, nutno vybírat vratnou zálohu vždy pokud návštěvník kelímek
nemění (použitý za čistý).
4/ Nevracet zálohu za rozbitý případně jinak znehodnocený kelímek, dle tabulky.
5/ Vybírat pouze kelímky, které se používají na dané akci.
6/ Skládání použitých kelímků zpět do boxů stejným způsobem, jak jsou seskládány kelímky čisté, vždy klip
přes klip = stohování.

