Zápůjční řád půjčovny
1. Zapůjčené věci jsou označeny písmenem a číslem v příslušné kategorii – K knihy a hry,
O maňásci, M masky.
2. Pomůcky na podporu kojení a dalších potřeb mají svůj vlastní zápůjční řád – věci označené
písmenem L.
3. V případě zájmu o zapůjčení jiných věcí užívaných při programech v MC je možno domluvit
se na zapůjčení s pracovníkem MC, v tom případě věc podléhá tomuto zápůjčnímu řádu.
4. Věci lze zapůjčit i vrátit při konání pravidelního programu v MC Radost nebo jinak
dle dohody, vždy pod dohledem pracovníka MC Radost.
5. Při zapůjčení je nájemce seznámen s pravidly zapůjčování, ceníkem, vratnou zálohou
a hygienickými a bezpečnostními pravidly používání věcí a zavazuje se je dodržovat.
6. Každý zájemce o zapůjčení pomůcek je povinen:
- podpisem zápůjčního listu potvrdit souhlas s podmínkami zapůjčení a s tímto zápůjčním
řádem
- zacházet se zapůjčenou věcí šetrně a v souladu s účelem, ke kterému slouží
- složit vratnou zálohu dle ceníku
- prokázat se průkazem totožnosti.
7. Doba zapůjčení je max. 4 týdny, které je možné po dohodě prodloužit na max. 12 týdnů.
8. Vratné zálohy: maňásci, masky, tvořivé příručky 50 Kč, knihy a hry 300 Kč, vybrané knihy
(u kterých je to poznačeno) 500 Kč.
9. Ceník zápůjčky: Každý započatý týden uhradí nájemce 10 Kč. Při vracení zapůjčené věci
nájemce zaplatí částku půjčovného dle doby zapůjčení a bude mu vrácena zaplacená vratná
záloha. Výjimku tvoří knihy a hry – první měsíc (4 týdny) 10 Kč, poté každý započatý týden
10 Kč.
10.V případě poškození věci se nájemce zavazuje k uhrazení způsobené škody.
11.V případě, že dojdou baterie v zapůjčené věci a nájemce bude nucen zakoupit nové, může
nájemce donést daňový doklad a nechat si tuto částku proplatit u oprávněného pracovníka MC,
pokud tyto baterie ponechá v dané věci při vracení.

