půjčovna rekreačních her - provozní řád
Vážení návštěvníci,
prosíme Vás o dodržování následujících podmínek tohoto Provozního řádu. Vhodné chování je předpokládaným standardem.
Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním omezují, nebo ohrožují ostatní, či ničí majetek SVČ
Trutnov, může personál napomenout a po následném neuposlechnutí odebrat právo užívat zapůjčené věci bez náhrady
půjčovného. Děkujeme za pochopení.

Půjčovna

Půjčovna rekreačních a sportovních aktivit slouží pro návštěvníky Volnočasového areálu Na Nivách (dále jen „klient“) a jejich
aktivnímu trávení volného času stráveného v areálu. Nabídku půjčovny naleznete na aktuálním ceníku.

Podmínky výpůjčky

- Klientovi bude materiál zapůjčen po uhrazení ceny půjčovného, popř. zálohy (více. Viz Systém výpůjček)
- Jednotlivé kategorie nabídky půjčovny mají odlišné podmínky výpůjčky (viz. aktuální ceník a Systém výpůjček)

Ceník a doba výpůjčky

- Ceny a doba výpůjčky jednotlivých položek jsou uvedeny v aktuálním ceníku půjčovny, který naleznete na recepci SVČ, ve
výpůjčním místě a na našich webových stránkách
- Doba, na kterou je položka půjčována začíná uhrazením ceny půjčovného v recepci SVČ a končí odevzdáním zapůjčeného
materiálu zpět ve výpůjčním místě.
- Záloha je vratná bezprostředně po vrácení výpůjčky (nejpozději tentž den v otevírací době).

Systém výpůjček

- Klient si vybere libovolnou položku půjčovny z aktuální nabídky (její dostupnost lze ověřit přímo na recepci, nebo u obsluhy
půjčovny) a zakoupí si její půjčení na recepci SVČ (či složí zálohu)
- Na základě uhrazení půjčovného (popř. zálohy) obdrží klient od recepce potvrzení, které předloží obsluze půjčovny – ta mu
vydá potřebný materiál, pravidla hry, plánek s prostory vhodnými ke hře a určí dobu vrácení výpůjčky (dle platného ceníku)
- Po ukončení hry/výpůjční doby vrátí klient kompletní a nezničený materiál obsluze, která ho vizuálně zkontroluje
- V případě zálohované položky obsluha potvrdí řádné vrácení a klient obdrží zpět svou zálohu na recepci oproti potvrzenému dokladu obsluhou
- Klient odpovídá za ztrátu a škody způsobené na zapůjčeném vybavení s výjimkou běžného opotřebení, výše škody bude
vyčíslena provozovatelem při vrácení a je splatná okamžitě
- Provozovatel je oprávněn poskytnutou zálohu jednostranně započíst oproti náhradě způsobené škody
- Deskové a karetní hry si klient půjčí přímo v recepci SVČ oproti platbě půjčovného a vrací je opět na recepci
Prostor pro provoz zapůjčených her/aktivit
- Vypůjčený materiál lze využívat pouze v prostoru Volnočasového areálu Na Nivách
- Jednotlivé hry/aktivity lze provozovat pouze na místech k tomu určených (viz. mapa k výpůjčce), popřípadě po dohodě s
obsluhou půjčovny

Zakazuje se

- Provozovat jednotlivé aktivity tak, aby klient a) omezoval, nebo neohrožoval další návštěvníky areálu a jejich majetek b)
ničil zapůjčené vybavení a jiné vybavení areálu
- Provozování jednotlivých aktivit přímo pod překážkami lanového parku (bezpečnostní důvody), více informací u obsluhy
půjčovny, popř. obsluhy lanového parku
- Používat zapůjčené pomůcky jiným, než obvyklým způsobem, popsaným v pravidlech hry, pokynech obsluhy a provozním
řádu areálu
- Vypůjčovat materiál a pomůcky třetím osobám
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Závěrečná ustanovení

- Zakoupením kuponu (uhrazením půjčovného) každý klient potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem a souhlasí s jeho
dodržováním
- Návštěvník je povinen zkontrolovat stav věci při výpůjčce, upozornit obsluhu na případné závady, které by mohly být
předmětem řešení při vracení věci
- Veškeré aktivity s vypůjčeným vybavením, provozuje klient na své vlastní nebezpečí
- Provozovatel neodpovídá za škody způsobené klientem sobě samému, případně dalším osobám v důsledku podcenění
vlastního zdravotního stavu, schopností a dovedností, porušením provozního řádu či obecně platných norem
- Veškeré otázky tímto provozním řádem neupravené se řídí Provozním řádem Volnočasového parku Na Nivách, nebo obecně
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění
- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím
provozovatele provoz omezen, přerušen na dobu nezbytně nutnou, nebo zrušen
- Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu bez předchozího upozornění

Půjčovné

Provozní doba
Půjčovna je v provozu od 1. 7. 2020
po - ne
10.00 - 19.00 hod.

Půjčovné je nutné uhradit na recepci SVČ.
Některé hry jsou půjčovány oproti vratné záloze.

Poslední výpůjčka je možná v 18.00 hod.

Provozovatel a správce půjčovny:
Provozní řád platný od 1.7 2020
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CENÍK
Půjčovné bez zálohy
Deskové hry
Karetní hry
Stolní tenis
Mölkky
Žebříkový golf
Pétanque

20 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč

60min
60min
60min
60min
60min
60min

Půjčovné se zálohou 200,-Kč
Free Kroket
Kubb
Ruské kuželky
Spike Ball
Speedminton

30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč

60min
60min
60min
60min
60min

Provozovatel a správce půjčovny:
Ceník platný od 1.7 2020

