PŮJČOVNÍ ŘÁD:
1. Podmínkou pro uzavření smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení je předložení platných
dokladů k ověření totožnosti půjčitele, a to platného občanského průkazu
a druhého dokladu totožnosti – rodného listu nebo pasu. Na jiné doklady nebude
sportovní vybavení zapůjčeno.
2. Při zapůjčení sportovního vybavení se skládá vratná záloha ( kauce) v příslušné výši
(viz ceník). Kauce se skládá v hotovosti a je vratná při vrácení zapůjčených věcí.
3. Cena za zapůjčení sportovního vybavení je stanovena dle platného ceníku a je splatná
v den podpisu smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení. Při předčasném vrácení
zapůjčených věcí nevzniká půjčiteli nárok na vrácení půjčovného.
V případě rezervace je cena za zapůjčení splatná v den rezervace. Zrušení rezervace
je možné pouze při osobní návštěvě do dne zapůjčení a podléhá storno poplatkům:
- do 7 dnů přede dnem zapůjčení = storno 25%
- 0-7 dnů přede dnem zapůjčení = storno 50%
- ode dne zapůjčení = storno 100% (tj.výše půjčovného)
4. Minimální doba zapůjčení je 1 den (tj. od ……….............. hod, do ………......... hod).
Dohodnutá doba půjčení je závazná. Při překročení smluvní doby zapůjčení se půjčitel
zavazuje zapůjčiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den
prodlení s vrácením zapůjčených věcí. V případě, že půjčitel nevrátí zapůjčené
sportovní vybavení do 5-ti dnů od posledního dne zapůjčení, propadá složená kauce
ve prospěch zapůjčitele – tím není dotčeno právo na náhradu škody ani právo
na smluvní pokutu v dohodnuté výši. Nevrácené zapůjčené sportovní vybavení bude
dále vymáháno soudní cestou.
5. Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny zapůjčitelem. Zapůjčitel
však neodpovídá za poškození zapůjčených věcí způsobené nesprávným používáním,
nedbalostí či úmyslem půjčitele.
6. Při ztrátě, odcizení nebo neopravitelného poškození převzatého sportovního vybavení
uhradí půjčitel zapůjčiteli jeho cenu ve výši uvedené na jimi podepsané smlouvě
o zapůjčení sportovního vybavení. V případě ztráty, odcizení nebo neopravitelného
poškození jednotlivých částí zapůjčeného sportovního vybavení uhradí půjčitel
zapůjčiteli částku odpovídající ceně této části zapůjčených věcí. Při opravitelném
poškození sportovního vybavení uhradí půjčitel zapůjčiteli částku nutnou na opravu –
k tomuto účelu je zapůjčitel oprávněn použít složenou kauci.
7. Půjčitel je povinen překontrolovat zapůjčené sportovní vybavení. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.
8. Sportovní vybavení je nutno vrátit očištěné od sněhu a hrubých nečistot.
9. Sportovní vybavení se vybírá v závislosti na výšce postavy, vázání se seřizuje
individuálně dle hmotnosti a lyžařských ( příp. jiných sportovních) schopností
půjčitele. Seřízení vázání zajišťuje zapůjčitel v autorizovaném servise; cena za tento
úkon není součástí ceny půjčovného, hradí se při převzetí sportovního vybavení.
Půjčitel obdrží osvědčení o seřízení vázání.

