PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY SPORTOVNÍCH POTŘEB
Provozní doba půjčovny 8 – 9, 17 – 18 hod, případně dle telefonické domluvy s provozovatelkou.
Zápůjčky probíhají maximálně na dobu jednoho dne, zapůjčovatelem může být pouze osoba starší 15 let.
Před zapůjčením jakékoliv sportovní potřeby je nutné předložit doklad totožnosti (u neubytovaných osob) a zaplatit
půjčovné popř. vratnou zálohu (u neubytovaných osob).
Provozovatelka provede příslušný zápis do knihy zápůjček. Podpisem zákazník potvrzuje jak zapsané údaje, tak i svůj
souhlas se zněním tohoto provozního řádu.
Zapůjčením potřeby přejímá zákazník veškerou zodpovědnost za její stav, a tudíž je nutné si jednotlivou potřebu zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Zapůjčovatel je povinen provozovatelce neprodleně oznámit jakékoliv ztráty, poškození, nebo zničení sportovní potřeby a poté vzniklou škodu uhradit v plné výši.
Je zakázáno používat zapůjčené potřeby k jinému, než k výrobcem stanoveným účelům.
Před jejich vrácením je nutné zbavit se případných nečistot.
Provozovatelka nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným a neopatrným používáním sportovních potřeb na zdraví či majetku zapůjčitele nebo třetích osob.

V Rudíkově 1.1.2020

Půjčovna sportovních potřeb
Výdej 8 – 9 hod, příjem 17 – 18 hod, případně dle domluvy. Pro neubytované zákazníky – vratná kauce (10násobek ceny za půjčení).Pro ubytované zákazníky – sleva 50 %, bez kauce.
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