Půjčovna IN LINE bruslí a dalšího sportovního vybavení.

V prostorách půjčovny (vchod ze spodu vlevo) v roubence ve Vyskři je možné zapůjčit
vybavení pro sport a volnočasové aktivity.
Půjčujeme 2 páry in-line bruslí velikostí 38 a 39,5 a 3 páry in-line bruslí pro muže ve
velikostech od 42 do 45. K bruslím je možné zapůjčit chrániče na ruce i kolena (2 sady).
Brusle je možné využít na novém asfaltovém povrchu 3 km za Vyskří, směrem na Sobotku,
mezi křižovatkou u Pleskotského mlýna a Čertorií, okolo rybníku Věžák.
Dále půjčujeme set badmintonu pro 4 hráče se sítí, míč pro volejbal, míč pro nohejbal
s potřebnou sítí (možnost využití na antukovém hřišti v majetku obce Vyskeř na kraji obce ve
směru na Hrubou Skálu) a 4x rakety na tenis (možno využít na soukromém kurtu s umělou
trávou u PenzionRestaurant Chlum manželů Vocáskových, který je vzdálen cca 2,5 km
směrem na Sobotku-za Vyskří odbočka vpravo. Je značeno).

Ceník:
Druh sportovního vybavení

Doba zapůjčení

IN-LINE brusle (2 sady chráničů

2 hodiny
1 den
Set badminton pro 4 hráče
2 hodiny
se sítí.
1 den
Míč na volejbal, nebo míč
2 hodiny
na nohejbal se sítí.
1 den
Rakety na tenis 1 pár
2 hodiny
(sadu 3ks míčků půjčujeme v ceně)
1 den
Vratná kauce na zapůjčené sportovní vybavení činí 500,- Kč.
pro zájemce jsou v ceně)

Cena
75,- Kč
125,- Kč
75,- Kč
125,- Kč
50,- Kč
90,- Kč
75,- Kč
125,- Kč

Půjčovní řád.
1) Zboží se půjčuje na základě předložení průkazů totožnosti nebo proti složení
zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Majitel půjčovny může odmítnout půjčit
zboží i bez udání důvodu.
2) Zboží se půjčuje na dobu dle ceníku.
3) Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavy
půjčovaného zboží.
4) Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a
v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou
nebo zničením a nesmí zboží přenechat k užívání jinému.

5) Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží včetně zaplacení vratné kauce.
Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit
půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované
částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží
vymáháno právní cestou.
6) Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně
vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
7) Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené
řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě
nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně
bez zbytečného odkladu. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí
ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
8) Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej.
Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a
řídit se jimi.
9) Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

Vypůjčení vybavení je nutné domluvit v dostatečném předstihu na
telefonních číslech 602 104700 (majitel), nebo 605 177678 (obsluha
půjčovny).

