SH ČMS Okresní sdružení hasičů Brno – město
Zubatého 685 / 1, Zábrdovice, 614 00 Brno
IČ: 65348311

MANUÁL K PŮJČOVNÍMU ŘÁDU
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A MATERIÁLU OSH BM

Před zapůjčením věci či materiálu je potřeba se důkladně seznámit a souhlasit s obsahem
Půjčovního řádu.

Co je potřeba udělat, když si chcete něco půjčit:
1) Je zapotřebí poslat žádost na email oshbm@seznam.cz před Výkonným výborem OSH (dále jen
VV). Termíny VV je potřeba si hlídat. VV ani Okresní odborná rada mládeže přes prázdniny
nefungují, proto je zapůjčení potřeba řešit dostatečně dopředu.
Žádost musí obsahovat:





věc či materiál, který je předmětem zapůjčení
účel využití věci či materiálu
zodpovědnou osobu (jméno + telefonní číslo)
termín zapůjčení (od-do).
Doba půjčení je stanovena maximálně na 14 dní, může být upravena dle zájmu ostatních
sborů.

2) Zodpovědná osoba si domluví termín vyzvednutí věci či materiálu a zajistí si převoz. Převoz bude
na vlastní náklady.
3) Zodpovědná osoba vždy podepíše převzetí a předání zapůjčené věci či materiálu.

Žádáme o férové jednání, dodržení domluveného termínu, včasné vrácení apod. V případě
problémového jednání budou při příštím zapůjčení upřednostněni ostatní zájemci.

 +420 736 288 067
 oshbm@seznam.cz
 www.oshbrnomesto.cz
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PŮJČOVNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A MATERIÁLU OSH BM
Tento půjčovní řád je závazný pro vlastníka (dále jen OSH) na jedné straně a nájemce (dále jen
SDH) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení či materiálu vzniká
podpisem v Knize zapůjčeného sportovního vybavení a materiálu, tímto podpisem nájemce
taktéž vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.

Pro výpůjčku je nutné, aby člen SDH který vybavení vyzvedává:
- byl starší 18 let

SDH se zavazuje dodržovat tyto podmínky:
1. SDH se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je předmět určen, a to
obvyklým způsobem, a dodržovat pokyny OSH.
2. SDH má právo při půjčení sportovního vybavení či materiálu si jej prohlédnout a zjištěné
poškození neprodleně nahlásit OSH nebo Vladimírovi Sáňkovi jako kompetentní osobě. Ten
je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
3. Zapůjčené sportovní vybavení či materiál může používat pouze SDH a osoby určené SDH. Za
poškození vybavení či materiálu osobou, které SDH vybavení či materiál svěřil, nese
odpovědnost sám SDH.
4. V případě, že SDH potřebuje zapůjčené vybavení či materiál delší dobu, než je doba, která
byla dohodnuta při zapůjčení, je povinen informovat o tom OSH před uplynutím sjednané
doby.
5. V případě poškození či ztráty zapůjčeného vybavení či materiálu je SDH povinen uhradit
škodu takto vzniklou, a to buď ve výši opravy, nebo zajistí plnohodnotnou náhradu.
6. SDH si plně uvědomuje nebezpečí která, mohou vzniknout při sportovním užívání
zapůjčeného předmětu a tím na sebe bere plnou odpovědnost. Před výpůjčkou si předmět
zkontroluje a převzetím souhlasí s jeho technickým stavem. OSH nepřebírá žádnou
odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při
používání zapůjčených sportovních potřeb.
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