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Základní ustanovení

1. Půjčovní řád je vnitřní předpis vydaný ředitelem Domu dětí a mládeže Olomouc, kterým se
stanovují pravidla pro provoz půjčovny lyžařské výzbroje (dále lyžařského materiálu) Domu dětí a
mládeže a upravují vzájemné vztahy mezi zákazníkem (dále jen nájemcem) a Domem dětí a
mládeže Olomouc (dále jen pronajímatelem).
2. Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci zapůjčení lyžařského materiálu vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se
dle tohoto půjčovního řádu.
3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na viditelném místě v půjčovně
lyžařského materiálu.
4. Veškerý lyžařský materiál určený k půjčování je majetkem Domu dětí a mládeže Olomouc.

2.

Provoz půjčovny

2.1

Půjčovní doba

Půjčovna lyžařského materiálu je v provozu v období od 15. listopadu do dubna následujícího roku
(dle sněhových podmínek).
Otevírací doba půjčovny:

2.2

Den:

Půjčovní doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15:00–18:00 hodin
15:00–18:00 hodin
15:00–18:00 hodin
15:00–18:00 hodin
14:00–16:00 hodin

Obecná ustanovení

1. Lyžařský materiál se půjčuje na dobu určitou.
2. Nájemce si může vypůjčit celý lyžařský komplet = lyže s vázáním, lyžařské boty, lyžařské hole a
lyžařský vak, nebo jeho jednotlivé části.
3. Minimální doba výpůjčky je 24 hodin.
4. V případě, že si nájemce půjčuje lyžařský materiál v pátek na dobu jednoho dne, je mu účtována
cena ve výši dvojnásobku půjčovného. Nájemce tento materiál vrací vždy v pondělí následující
týden.
5. Půjčovné sjednané v půjčovní smlouvě je stanoveno dohodou smluvních stran. Výše půjčovného
vychází z ceníku platného v den uzavření smlouvy.
6. Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení lyžařského materiálu (v případě rezervace se platí záloha
v den rezervace).
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7. Při výpůjčce lyžařského materiálu složí nájemce vratnou kauci, která slouží, v případě
nadměrného poškození půjčeného materiálu, k úhradě nákladů za jeho opravu. V tomto případě
obdrží zákazník příjmový doklad o výši poplatků za poškození podle níže uvedeného ceníku.
Vratnou kauci platí nájemce v den výpůjčky.
8. Při překročení smluvené doby výpůjčky se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu
půjčovného za každý i započatý den prodlení.
9. Půjčovné se nevrací, i když smlouva o výpůjčce bude dodatečně nájemcem zrušena nebo
půjčovní doba nebude zcela vyčerpána.
10. V případě zájmu je možné si lyžařský materiál rezervovat. K rezervaci je nutná osobní návštěva a
složení zálohy za rezervaci ve výši 100 Kč. V případě zrušení rezervace se záloha za rezervaci
nevrací.
2.3

Uzavření smlouvy

Podmínkou pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce:
a) byl starší 18. let,
b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský
průkaz, pas, řidičský průkaz, karta pojištěnce, tramvajenka apod.),
c) složil kauci (zálohu), která je vratná při řádném vrácení zapůjčených věcí. Výše kauce
zapůjčeného lyžařského materiálu je stanovena ve výši: 500Kč.
2.4

Práva a povinnosti nájemce

a) nájemce přebírá od pronajímatele vypůjčený lyžařský materiál způsobilý provozu, který je
připravený k okamžitému použití,
b) při převzetí lyžařského materiálu v půjčovně je nájemce oprávněn se přesvědčit o stavu
vypůjčovaných věcí a s obsluhou lyžařského materiálu. Při vracení vypůjčeného lyžařského
materiálu je pak také oprávněn se zaměstnanci půjčovny zkontrolovat stav vrácených věcí,
c) při jakémkoli neporozumění při seznamování se s technickým stavem a správnou obsluhou
vypůjčeného lyžařského materiálu je nájemce oprávněn vyžádat si informace od zaměstnanců
půjčovny,
d) nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že:
 převzal vypůjčený materiál na stanovenou dobu,
 seznámil se s půjčovním řádem,
 seznámil se se stavem a aktuální cenou zapůjčeného lyžařského materiálu,
 půjčený lyžařský materiál si prohlédnul,
 byl seznámen se správnou obsluhou vypůjčeného materiálu,
 při výpůjčce neshledal žádné závady ani poškození,
e) nájemce bere na vědomí, že je povinen vypůjčený materiál užívat řádně a v souladu s účelem,
jemuž slouží, bude každodenně ošetřovat skluznice lyží, přičemž bude dbát, aby lyžařský
materiál nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat na
vypůjčených lyžích v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na
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tepelných zdrojích nebo v její bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození,
apod.),
f)

nájemce není oprávněn půjčit lyžařský materiál do pronájmu třetí osobě,

g) V případě odložení materiálu je nájemce povinen uložit materiál na místě k tomuto účelu
určeném,
g) Nájemce je povinen vrátit vypůjčený lyžařský materiál kompletní a předat je osobně v půjčovně,
kde si jej vypůjčil,
h) Při vrácení lyžařského materiálu musí být vypůjčené věci předány nájemcem čisté a suché,
i)

2.5

Nájemce ručí za půjčený lyžařský materiál a jeho stav. Dojede-li k poškození, ztrátě nebo zničení
půjčeného materiálu, je nájemce povinen to půjčovně oznámit. Povinnost nahradit škodu se řídí
ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 V případě částečného poškození vypůjčeného lyžařského materiálu, pokud stav vrácení
neodpovídá běžnému opotřebení, je nájemce povinen uhradit škodu podle platného
ceníku pronajímatele.
 V případě hrubého poškození, znehodnocení vypůjčeného lyžařského materiálu je
nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty lyžařského
materiálu.
 V případě ztráty nebo odcizení vypůjčeného materiálu je nájemce povinen tuto událost
nahlásit půjčovně, sepsat s ní protokol a uhradit pronajímateli škodu ve výši aktuální
hodnoty lyžařského materiálu.
 Zničené věci zůstávají v majetku Domu dětí a mládeže Olomouc.
Práva a povinnosti pronajímatele

a) pronajímatel se zavazuje, že osobní data nájemce nebudou zneužita,
b) pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení lyžařské výzbroje bez udání důvodu,
c) pronajímatel kontroluje technický stav půjčovaného lyžařského materiálu při jeho vydávání
i jeho vracení,
d) pronajímatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného materiálu,
e) pronajímatel je povinen převzít zpět zapůjčený materiál od nájemce,
f)

pronajímatel je povinen, v případě bezproblémového vrácení lyžařské výzbroje vrátit nájemci
kauci,

g) pronajímatel na požádání seřídí zapůjčený materiál dle nahlášených informací nájemcem a
změřením určujících parametrů pro správné seřízení a funkci, a vystaví potvrzení o seřízení
vázání,
h) nevrátí-li nájemce vypůjčený materiál nejpozději do skončení zápůjčky, která je patrná z dokladu
o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která
se řídí aktuálním ceníkem půjčovného,
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i)

nevrátí-li nájemce vypůjčený materiál po skončení zápůjčky a to ani přes upozornění
pronajímatele (formou písemné upomínky), naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu
trestného činu, který bude podnětem pro zahájení trestního stíhání,

j)

pronajímatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

2.6

Slevy půjčovného

Slevy půjčovného je možné poskytnout:
Do výše 50 % z ceny zákaznického půjčovného:
a) Zaměstnancům Domu dětí a mládeže Olomouc, a jejich nezletilým dětem,
b) instruktorům – kteří se přímo neúčastní LVVZ pořádaných Domem dětí a mládeže Olomouc,
nebo nepředloží potvrzení platného průkazu instruktora lyžování.
Do výše 20 % z ceny zákaznického půjčovného:
c) účastníkům lyžařských výcvikově výchovných zájezdů organizovaných DDM Olomouc.
Do výše 100 % z ceny zákaznického půjčovného:
d) Instruktorům – přímým účastníkům LVVZ pořádaných Domem dětí a mládeže Olomouc, po
předložení potvrzení platného průkazu instruktora lyžování.


V případě poškození, ztráty nebo zničení lyžařského materiálu se slevy za opravu nebo úhradu
lyžařského materiálu neposkytují, postupuje se podle platného ceníku oprav, resp. zůstatkové
hodnoty lyžařského materiálu.

2.7

Praktické doporučení

Co se týká ztráty a odcizení doporučujeme Vám zásadně lyže i ostatní výzbroj nikdy nenechávat bez
dozoru a v hotelu na chatě či v restauraci je odkládat pouze na místa k tomu určená, neboť za
vypůjčené věci nesete hmotnou odpovědnost!

Přejeme vám hodně sněhu, sluníčka a ničím nerušenou zábavu.
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Sjezdové lyže Carving Počet dnů: 1
Lyže + hole
150
Boty - 4 přezky
100
Komplet
200
Komplet/sezona

„L 1“
2
3
200 250
150 200
300 390

4
300
250
480

5
6
350 400
300 350
570 660
1.900 Kč.

7
450
400
750

8
500
450
840

9
550
500
930

10
600
550
1000

Sjezdové lyže Carving Počet dnů: 1
Lyže + hole
100
Boty - SX
80
Komplet
150
Komplet/sezona

„L 2“
2
3
150 200
130 180
220 290

4
250
230
360

5
6
300 340
270 310
420 480
1.500 Kč.

7
380
350
530

8
420
390
580

9
460
420
620

10
500
450
650

Sjezdové lyže Carving do 130 cm (dětské) „D“
Počet dnů: 1
2
3
4
Lyže + hole
100 130 160 190
Boty
60 90 120 150
Komplet
130 180 230 280
Komplet/sezona

5
6
220 250
180 210
330 380
1.100 Kč.

7
280
240
430

8
310
270
480

9
330
300
530

10
350
330
580

Běžecké vybavení - „B 1“
Počet dnů: 1
2
Lyže + hole
100 150
Boty - SX
80 130
Komplet
150 220
Komplet/sezona

3
200
180
290

4
250
230
360

5
6
300 340
270 310
420 480
1.500 Kč.

7
380
350
530

8
420
390
580

9
460
420
620

10
500
450
650

Běžecké vybavení - „B 2“
Počet dnů: 1
2
Lyže + hole
70 100
Boty
40 80
Komplet
90 140
Komplet/sezona

3
130
100
190

4
150
120
230

5
6
170 190
140 160
270 300
800 Kč.

7
210
180
330

8
230
200
360

9
250
220
380

10
270
240
400

3
40
40

4
50
50

5
60
60

7
80
80

8
90
90

9
100
100

10
110
110

Ostatní vybavení
Počet dnů: 1
Lyžařské hole
20
Lyžařská přilba
20

2
30
30

6
70
70

Výpůjčka na víkend se účtuje za cenu dvou dnů
Účastníci lyžařských výcvikově výchovných zájezdů organizovaných DDM Olomouc
-

SLEVA 20 % z ceny zákaznického půjčovného
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Platný ceník za služby a opravu částečné poškozeného lyžařského materiálu

Služba:

Cena:

Preparace skluznic

60 Kč.

Seřízení vázání

je v ceně zápůjčky

Ceník oprav
Druh opravy:

cena:

Znečištěná skluznice

50 Kč.

Utržená přezka u lyžařské boty
Oprava skluznice - (malé poškození - do 4
rýh)
Oprava skluznice - (velké poškození - nad
4 rýhy)
Ztracený talíř lyžařské hole

150 Kč.

Seřízení vázání lyží - cizích

50 Kč.

100 Kč.
150 Kč.
50 Kč.



V případě poškození, ztráty nebo zničení lyžařského materiálu se slevy za opravu nebo úhradu
lyžařského materiálu neposkytují, postupuje se podle platného ceníku oprav, resp. zůstatkové
hodnoty lyžařského materiálu.

3.3

Ceník půjčovného pro zaměstnance a instruktory Domu dětí a mládeže Olomouc

Ceny půjčovného pro zaměstnance Domu dětí a mládeže a instruktory Domu dětí a mládeže, kteří
nepředložili platný průkaz instruktora, nebo se přímo neúčastní LVVZ DDM Olomouc jsou stanoveny ve
výši 50% z ceníku zákaznického půjčovného.

Instruktoři – přímí účastníci zimních lyžařských výcvikově výchovných zájezdů
organizovaných Domem dětí a mládeže Olomouc
Lyžařský komplet


Bezplatně

(Po předložení platného průkazu
instruktora lyžování)

V případě poškození, ztráty nebo zničení lyžařského materiálu se slevy za opravu nebo úhradu
lyžařského materiálu neposkytují, postupuje se podle platného ceníku oprav, resp. zůstatkové
hodnoty lyžařského materiálu.
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Stručný manuál
Půjčování lyžařského materiálu
osoba starší 18 let,
2 doklady: občanský průkaz + pas, řidičský průkaz, karta pojištěnce,
tramvajenka apod.,
 kauce proti poškození materiálu – 500 Kč.



Slevy /odvíjí se ze zákaznického půjčovného/
- jednodenní výjezdové výchovně výcvikové kurzy,
- týdenní lyžařské výchovně výcvikové kurzy.


Účastníci týdenních LVVZ organizovaných DDM - sleva 20 %
(u jednodenních výjezdových kurzů je nutné lyžařskou výzbroj vrátit a
na další lekci si ji opět vyzvednout).

zaměstnanci DDM a jejich nezletilé děti
- sleva 50 %
instruktoři Domu dětí a mládeže (účastníci přímé výchovně vzdělávací
činnosti organizované DDM – po předložení platného průkazu
instruktora)
- sleva 100 %
 instruktoři Domu dětí a mládeže (kteří se neúčastní přímé výchovně
vzdělávací činnosti organizované DDM – nebo nepředloží platný průkaz
instruktora)
- sleva 50 %



Vracení






v den dohodnutého termínu,
zásadně v půjčovně (ne na vrátnici),
materiál vysušený, očištěný,
ohlásit každé poškození materiálu,
opožděné vrácení = plná platba za každý započatý den.

