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Program
„Tu się sprawdza dorosłość”
Zapraszamy Państwa do udziału w programie „Tu się sprawdza dorosłość”. Głównym
celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Zachęcamy
do włączenia się do akcji społecznej, dzięki której będziemy dbali o to, aby nasze dzieci
nie sięgały po alkohol!
Sklepy, które dołączają do programu zobowiązują się tym samym do
rzetelnej kontroli dokumentów tożsamości młodzieży i niesprzedawania
alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Uczestnicy programu
otrzymują pakiet materiałów wizualnych kampanii (naklejki i tabliczkę na
drzwi) oraz dołączają do grona sklepów partnerskich. Materiały umieszczone
w widocznym miejscu w sklepie świadczą o odpowiedzialności i zobowiązaniu –
zarówno ze strony punktu sprzedaży, jak i osób w nim pracujących. Budują zaufanie
innych klientów, często rodziców, do miejsca w którym robią zakupy.

Zostań Odpowiedzialnym Sprzedawcą
Zdecydowana większość Polaków deklaruje swój sprzeciw wobec sprzedaży alkoholu
nieletnim. W praktyce jednak osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą go łatwo
kupić. Wierzymy, że ważnym krokiem do zmniejszenia dostępności alkoholu dla osób
nieletnich jest odpowiedzialność przede wszystkim Państwa – Osób Sprzedających.

Dlaczego warto zostać Odpowiedzialnym Sprzedawcą?
Zgodnie z polskim prawem, alkohol mogą kupować i spożywać wyłącznie osoby
pełnoletnie. Złamanie tego przepisu skutkuje cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i karą grzywny. Prośba o okazanie dowodu osobistego i odmowa sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim jest zatem nie tylko Państwa prawem, ale i obowiązkiem.
To my, dorośli, odpowiadamy za dzieci i swoimi zachowaniami dajemy im przykład.
Od tego jakie wzorce im pokażemy, zależeć będzie ich postawa wobec norm i chęć
przestrzegania prawa w przyszłości.
Odpowiedzialna sprzedaż to kwestia wyboru między niewielkim i wątpliwym zyskiem
teraz, a długoterminowym powodzeniem w biznesie, które można osiągnąć dzięki dobrej
reputacji sklepu.

Co mogę zyskać biorąc udział w Programie „Tu się sprawdza
dorosłość”?
Twoi klienci będą mieli pewność, że jest to sklep prowdzony przez uczciwego sprzedawcę.
Zyskasz zaufanie klientów.
Twój sklep będzie się wyróżniał spośród konkurencji, uzyskując logo „Odpowiedzialny sklep”.
Adres Twojego sklepu pojawi się na stronie internetowej
www.tusiesprawdzadoroslosc.pl
Program będzie prezentowany w prasie handlowej.

Wykonaj 3 proste kroki:
1. Zawsze proś o okazanie dowodu osobistego, jeżeli młodo wyglądająca
osoba chce kupić alkohol.
2. Umieść w sklepie materiały kampanii w miejscu widocznym dla klientów.
3. Wejdź na stronę internetową www.tusiesprawdzadoroslosc.pl, zarejestruj swój
sklep, a pojawi się on na interaktywnej „Mapie Odpowiedzialnych Sklepów”.

Dołącz do nas!

