PŮJČOVNI ŘÁD
MIRASKI SCHOOL
BENECKO
& FAMILY ARÉNA

1. Provozovatelem půjčovny a servisu MIRASKI SCHOOL BENECKO
& FAMILY ARÉNA je Daniela Nováková, IČ: 14037319, dále jen
„pronajímatel“.
2. Zapůjčené sportovní vybavení je deﬁnováno v Dokladu
o zapůjčení sportovního vybavení dále jen „doklad“, který
obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen
„vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, její
úhradu a termín zapůjčení a vrácení.
3. Zákazník dále jen „Nájemce“ je odpovědný za veškeré zapůjčené
vybavení, které je uvedeno na dokladu.
4. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto
Půjčovním řádem a Občanským zákoníkem. Ceny půjčovného se
řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen v provozovně MIRASKI
SCHOOL BENECKO & FAMILY ARENA a na www.miraskischool.cz.
5. Nájemce je povinen uvést pronajímateli pravdivé informace pro
účel seřízení vázání na vybavení. Seřízení vázání se provádí ručně
dle tabulek vypínacích sil.
6. Půjčovné je splatné před převzetím vybavení.
7. Zaplacením půjčovného nájemce potvrzuje, že si vybavení
prohlédl, že mu je znám, jeho aktuální stav a že neshledal žádné
závady bránící v používání.

www.miraskischool.cz

8. Nájemce je povinen používat vybavení pouze k účelu, ke kterému
je určeno, přičemž je povinen dbát, aby nebylo poškozeno
nesprávným použitím, viz. sekce Upozornění.

9. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či
odcizení vybavení. V případě krádeže nebo ztráty jakékoliv části
vybavení, je nájemce povinen uhradit pronajímateli aktuální
cenu ztraceného vybavení.
10. V případě částečného poškození je nájemce povinen uhradit
náklady spojené s jejím uvedením do původního stavu. V případě
úplného znehodnocení vybavení nebo její části je nájemce
povinen uhradit pronajímateli aktuální cenu poškozeného
vybavení.
11. Nájemce je povinen vrátit vybavení v místě jeho převzetí,
v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeného opotřebení,
které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu
v souladu s účelem, k němuž je určeno. Vybavení je nutno vrátit
očištěné od sněhu a hrubých nečistot. V případě nedodržení
tohoto ustanovení je nájemci účtován poplatek ve výši 200,- Kč.
12. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na
vrácení části nájemného.
13. Vrátí-li nájemce půjčené vybavení později, než je uvedeno na
dokladu, je pronajímatel oprávněný doúčtovat částku za každý
započatý den, a to dle ceníku platného v den zapůjčení.
14. Vybavení není pojištěno proti ztrátě nebo zničení.
15. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené
zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na
movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel
také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných
osob po celou dobu zápůjčky.

Upozornění

Není dovoleno: Lyžování v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka
Jízda po kamenech na sjezdové trati
Jízda po vozovce, která je holá nebo ošetřená posypovým materiálem jako písek a kámen
Odkládání lyží do sněhu (např. zabodnuté patky)
Sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí
nebezpečí poškození (deformace) vlivem nadměrného tepla

Pokud na základě výše uvedeného jednání dojde k poškození zapůjčeného vybavení nebo jeho části, je
pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody, která se může pohybovat ve výši 1.000 Kč a více.
Pronajímatel je prostřednictvím prověřené osoby kvaliﬁkován pro posouzení vratného nebo nevratného
poškození věci a stanovení náhrady škody.

16. Nájemce podpisem dokladu dává souhlas se zpracováním svých
osobních údajů předaných při zápůjčce za účelem jeho řádné
identiﬁkace. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou
a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Pronajímatel se zavazuje
zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací na
webových stránkách www.miraskischool.cz
17. Podpisem dokladu nájemce souhlasí s rozsahem zápůjčky,
s převzetím zapůjčených věcí a bez výhrad souhlasí s půjčovním
řádem v jeho aktuálním znění.
18. Dále souhlasí že,
převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání
a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením
pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn
ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům,
příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že
důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout,
nese výlučně nájemce;
je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko
úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání
vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce
podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které
pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých
údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
Platnost půjčovního řádu od 1. 12. 2021.

Family aréna

