PŮJČOVNÍ ŘÁD
Středisko „Smrček“ Svitavy

Verze 5

1) Materiál ze skladu se zapůjčuje na skautské akce a dle usnesení střediskové rady i pro soukromou
potřebu registrovaným členům střediska starších 18-ti let zdarma. Případné výjímky jsou v pravomoci
skladníka.
2) V případě souběhu více akcí najednou má skautská akce vždy přednost před akcí soukromou, v případě
souběhu více skautských akcí mají přednost oddíly dle zaměření tzn. např. vodáci na vodácký materiál,
horolezci na horolezecký materiál apod. Při potřebě materiálu rovnocenných družin a oddílů rozhoduje
dohoda nebo pak los. Pokud bude materiál zamluven předem na střediskové radě (viz zápis), materiál se
půjčí této rezervaci bez ohledu na výše uvedené. Případné výjímky jsou v pravomoci skladníka.
3) Materiál se ze skladu zapůjčuje předem na stanovenou dobu konání akce, vrácen musí být nejdéle do 14
kalendářních dnů po jejím skončení, pokud nemá být během těchto 14 dnů materiál znovu zapůjčen.
4) Materiál se zapůjčuje vždy osobě starší 18-ti let, která za materiál přebírá odpovědnost.
5) Materiál je uskladněn ve spodní klubovně ZŠ Náměstí Míru. Materiál se vydává a předává přímo
v klubovně v dnech schválených střediskovou radou (viz Příloha 1. – Výpůjční doba) za přítomnosti
Skladníka.
6) O výdeji a příjmu se povede skladový sešit – materiál se vydá a příjme proti podpisu.
7) Při výdeji se může každý přesvědčit o stavu vydaného materiálu, případné závady možno zaznamenat do
skladového sešitu. Pokud není uvedeno poškození při výdeji materiálu, považuje se půjčovaná věc za
nepoškozenou a přiměřeně opotřebenou dle jejího věku tak, že její funkčnost je plně zachována.
8) Vrácený materiál musí být řádně očištěn, vysušen apod. tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému
poškození. Přebírající má právo po vypůjčiteli požadovat předvedení (např. rozložit stany,…).
9) V případě poškození, ztráty, odcizení apod. zapůjčené věci odpovědná osoba zajistí svépomocí po
dohodě se Skladníkem (v odůvodněných případech na náklady střediska dle dohody na střediskové radě)
provedení její opravy, náhradu apod. s tím, že opravy budou provedeny bezodkladně a v co nejkratším
možném termínu tak, aby příslušná věc mohla být i nadále používána. Pokud doba opravy přesáhne
dobu jednoho měsíce, oznámí opravující tuto skutečnost na střediskové radě a dohodne s ní další
postup. V případě ztráty nebo takového poškození, že věc již nejde dále využívat, o výši náhrady
rozhodne středisková rada.
10) Za opožděné vracení materiálu dle usnesení střediskové rady bude účtována smluvní pokuta 100 Kč za
každou vypůjčenou věc a každých započatých 7 kalendářních dní následujících po stanovené lhůtě
vrácení. Tyto skutečnosti budou oznámeny a řešeny na střediskové radě. Při opakování může středisková
rada možnost půjčování materiálu odejmout.
11) Materiál střediska lze zapůjčit i rodinným příslušníků (manžel-manželka, druh-družka ve společné
domácnosti, děti, rodiče,…) řádně registrovaných členů střediska Smrček Svitavy starších 18-ti let za
úhradu dle níže uvedeného ceníku (Tab.1.). Dále je možno materiál zapůjčit i nečlenům střediska Smrček
Svitavy starších 18-ti let za úhradu dle níže uvedeného ceníku (Tab.2.).
Na osobu lze půjčit pouze jedno místo v lodi/stanu a pouze po jednom kusu dalšího materiálu (var, pádlo,
házečka, …), případné výjimky jsou v pravomoci skladníka nebo dle usnesení střediskové rady.
Tab.1. Ceník pro rodinné příslušníky řádně registrovaných členů střediska Smrček Svitavy
Ceník – cena za osobu a den:
Stan, pádlo, helma, házečka, hor. materiál, var
10Kč
Vesta, neoprenové boty
20Kč
Neopren, horolezecké lano6
60Kč
Místo v lodi (Pálava, Colorado, Skip, Baraka, …
60Kč
Ostatní drobný materiál
10Kč

Tab.2. Ceník pro nečleny střediska Smrček Svitavy
Ceník – cena za osobu a den:
Stan, pádlo, helma, házečka, hor. materiál, var
Vesta, neoprenové boty
Neopren, horolezecké lano
Místo v lodi (Pálava, Colorado, Skip, Baraka, …)
Ostatní drobný materiál
12)
13)
14)
15)

20Kč
40Kč
120Kč
120Kč
20Kč

Skladníkem je do odvolání osoba jmenovaná střediskovou radou (viz zápis).
Veškeré spory, stížnosti apod. budou řešeny na střediskové radě.
Předcházející verze Půjčovního řádu tímto zanikají.
Přečteno, projednáno a schváleno na střediskové radě dne 10.11.2013 s účinností od 10.11.2013

Ve Svitavách 10.11.2013

Antonín Benc (vůdce střediska)

Příloha 1. - Výpůjční doba
Skladníkem je do odvolání Filip Fedrzel (email: filip.fedrzel@gmail.com, tel.: 721 000 844)
Materiál se vydává a přebírá ve spodní klubovně ZŠ Náměstí Míru.
Čtvrtek – celý den
Pátek – celý den
Neděle – od 12h do 19h

