Výpůjční a provozní řád Zámku Slavkov-Austerlitz (ZS-A)
pro zapůjčení sportovního vybavení
Platný od 1. 5. 2017
Zapůjčení a užívání sportovního vybavení, půjčovné a vratná kauce:


Uživatel si může zapůjčit sportovní vybavení, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na
Potvrzení o vypůjčení sportovního vybavení. Podmínkou je předložení jednoho platného
dokladu totožnosti, zaplacení půjčovného a složení vratné kauce.



Vratná kauce je variabilní (v závislosti na pořizovacích nákladech na nové sportovní vybavení)
a musí být složena v hotovosti.



Půjčovné je stanoveno na 20 Kč a je splatné v hotovosti v okamžiku zapůjčení.



Sportovní vybavení může být vypůjčeno pouze v souladu s otevírací dobou IC a je určeno
výhradně k užívání v zámeckém parku.



Uživatel ručí za vypůjčené vybavení a jeho stav a podpisem Potvrzení o výpůjčce sportovního
vybavení s tímto výslovně souhlasí. Za opotřebení způsobené řádným užíváním sportovního
vybavení uživatel neodpovídá.



Užívání zapůjčeného vybavení je na vlastní nebezpečí a ZS-A nenese žádnou zodpovědnost
za škody způsobené uživatelům, jím zapůjčeným vybavením, na jeho vlastním majetku ani na
jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiným osobám po celou dobu výpůjčky, ani za
zdraví uživatele po celou dobu výpůjčky.

Vrácení sportovního vybavení a vypořádání v případě poškození:


Vypůjčené sportovní vybavení je nutné vrátit ten stejný den, kdy si ho uživatel vypůjčil a to
nejméně čtvrt hodiny před uzavřením IC.



Sportovní vybavení je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot.



Vratná kauce bude vrácena pouze v případě vrácení nepoškozeného a kompletního
vypůjčeného sportovního vybavení zpět na IC nejméně čtvrt hodiny před koncem otevírací
doby.



Zapůjčené předměty budou při vrácení překontrolovány pracovníkem IC.



V případě, že pracovník IC zjistí poškození, odcizení či ztrátu sportovního náčiní, která vznikla
v průběhu výpůjčky uživatelem, má nárok vyčíslit škodu a srazit částku z vratné kauce.

Práva a povinnosti nájemce


Při převzetí zapůjčeného vybavení je uživatel povinen přesvědčit se o jejich bezvadném stavu
a v případě závad informovat pracovníka IC.



Dále je povinností uživatele seznámit se s výpůjčním a provozním řádem a dodržovat jej.



Při používání zapůjčeného vybavení se zavazuje samostatně seznámit se s jeho správným
používáním.



Uživatel je povinen zapůjčené sportovní vybavení, chránit před poškozením, ztrátou nebo
zničením.



Na zapůjčeném sportovním vybavení je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu
pracovníka ZS-A.



Uživatel přebírá odpovědnost za veškeré vybavení, uvedené v jím podepsaném Potvrzení o
výpůjčce sportovního vybavení, stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které sportovní
vybavení, uvedené v jím podepsané dohodě využívají.



Při užívání sportovního vybavení je třeba dbát ohledu na ostatní návštěvníky parku, užíváním
sportovního vybavení je nijak neomezovat a neohrožovat!

Práva a povinnosti provozovatele


Povinností pracovníka IC je předat nájemci sportovní vybavení v odpovídajícím technickém
stavu, seznámit jej s provozním a výpůjčním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.



Pracovník IC má právo použít vratnou kauci na úhradu vzniklé škody ZS-A, jakož i na úhradu
dalších vzniklých pohledávek.



ZS-A si vyhrazuje právo na odepření zapůjčení sportovního vybavení v souvislosti
s uzavřením nebo omezením provozu zámeckého parku.



ZS-A si vyhrazuje právo na změny výpůjčního a provozního řádu.

………………………………………
Mgr. Eva Oubělická, DiS.
ředitelka Zámku Slavkov-Austerlitz,p.o.

SEZNAM NÁČINÍ K ZAPŮJČENÍ A VÝŠE VRATNÉ KAUCE
SPORT

KAUCE

Lukostřelba

1.000,-

Badminton

200,-

Slack line

800,-

Frisbee

80,-

Kuželky

700,-

Petanque

200,-

Kroket

300,-

Diabolo

Žonglovací míčky

350,-

80,-

POTVRZENÍ O VYPŮJČENÍ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Datum ………………………….
Potvrzuji převzetí sportovního vybavení a složení vratné kauce ve výši:










Lukostřelba
Badminton
Slack line
Frisbee
Kuželky
Petanque
Kroket
Diabolo
Žonglovací míčky

1.000,200,800,80,700,200,300,350,80,-

Stav při převzetí:

Potvrzuji, že jsem seznámen s provozním a výpůjčním řádem a budu se jím řídit stejně tak i se
správným používáním zapůjčeného sportovního vybavení.
Převzal(a): ……………………………..

Předal(a): …………………………

podpis

podpis

POTVRZENÍ O VRÁCENÍ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Datum: .....................................
Potvrzuji vrácení výše uvedeného sportovního vybavení
Stav při vrácení:

Vyčíslená škoda ve výši:
Vratná kauce vrácena ve výši:

Převzal(a): ……………………………..

Předal(a): …………………………

podpis

podpis

