PŮJČOVNÍ ŘÁD
TURISTICKÉHO A HOROLEZECKÉHO VYBAVENÍ - VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ CAKLE

1. Zapůjčené věci z naší půjčovny jsou určeny pro amatérské používání.
2. Veškeré vybavení si klient půjčuje na vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob,
způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
3. Klient je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to
obvyklým způsobem. Dále je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby
nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení.
4. Klient je povinen se seznámit se stavem zapůjčeného materiálu při jeho
převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
5. Klient odpovídá po převzetí materiálu za jeho stav, zejména je povinen
chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.
6. Klient je povinen vrátit zapůjčený materiál ve stavu, v jakém jej převzal,
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
7. V případě poškození zapůjčeného materiálu nebo nevrácení vybavení
z jakýchkoliv důvodů, bere klient na vědomí, že je povinen uhradit škodu dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku (náklady na opravu, popřípadě
na zakoupení věcí nových). Poškození, ztrátu nebo zničení zapůjčeného
materiálu je klient povinen oznámit provozovateli půjčovny bez zbytečného
odkladu.
8. Provozovatel půjčovny je oprávněn požadovat po klientovi údaje sloužící k
jeho identifikaci.
9. Platba za zapůjčení materiálu musí být provedena předem a to nejpozději v
den převzetí klientem. Klient je povinen za zapůjčený materiál sloužit kauci ve
výši jistiny uvedené na ceníku půjčovny. Tato kauce mu bude vrácena při
vrácení nepoškozeného zapůjčeného materiálu. V případě poškození, zničení
nebo ztrátě materiálu bude kauce použita na opravu eventuálně na znovu
pořízení daného materiálu. Pro případ, že kauce nebude dostačovat na
odstranění škod, zavazuje se zákazník doplatit rozdíl mezi kaucí a výší škody.
10. Nevrátí-li klient zapůjčený materiál ve stanovené době, je povinen doplatit
částku za celou dobu zapůjčení materiálu.
11. Podpisem a převzetím zapůjčené věci v knize výpůjček nebo podpisem
smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých klient zároveň potvrzuje,
že byl seznámen s tímto půjčovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
V Ústí nad Orlicí dne 1. 4. 2016
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