Zápůjční řád půjčovny pomůcek
na podporu kojení a dalších potřeb
1. Pomůcky na podporu kojení a dalších potřeb jsou označeny
písmenem L a pčíslušným číslem. Mají tento vlastní zápůjční řád.
2. Pomůcky lze zapůjčit i vrátit při konání pravicelného programu v MC
Radost nebo jinak dle dohody, vždy pod dohledem pracovníka MC
Radost.
3. Je vhodné se o použití laktačních pomůcek poradit s laktační
poradkyní. MC Radost zprastředkovává tuto službu od září do června
jednou za měsíc v rámci dopolední herny Mimísci dle rozpisu. Změny
jsou vyhrazeny.
4. Při zapůjčení je nájemce seznámen s pravidly zapůčování, ceníkem,
vratnou zálohou a hyngienickými a bezpečnostními pravidly
používání pomůcek a zavazuje se je dodržovat.
5. Každý zájemce o zappůjčení 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.
6. .Doba zapůjčení je max. 4 týdny, které je možné po dohodě
prodloužit na max. 20 týdnů
7.

Vratné zálohy:
: : 1000,- Kč Nosítka, manduca, šátky, dřevěná odrádka, El.
odsávačky, chůvičky, kojenecké váhy, cestovní postýlky.
: 500,- Kč Manuální odsávačky, elektrická odsávačka hlenu.
: 0,- Kč ostatní věci

8. Ceník zápůjčky: Nosítka, manduca,šátky, dřevěná ohrádky, El.

odsávačky, chůvičky, kojenecké váhy, cestovní postýlky, manuální
odsávačky, elektrická odsávačka hlenu – každý započatý týden
50kč.Ostatní věci každý započatý týden 10kč. Při vrácení zapůjčené
věci nájemnce zaplatí částku půjčovného dle doby zapůjčení a bude
mu vrácena zaplacená vratná záloha.
9. V případě poškození věci se nájemnce zavazuje k uhrazení
způsobené škody.
10.
V případě, že dojdou baterie v zapůjčené věci a nájemce bude
nucen zakoupit nové, může nájemce donést účetní doklad a nechat

si tuto částku proplatit u oprávněného pracovníka MC, pokud tyto
baterie ponechá v dané věci při vrácení.

