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Výpůjční řád materiálu pro PS a Plamen
OSH Blansko

Veškerý materiál ve vlastnictví OHS Blansko pro PS a Plamen, je centrálně uložen
v Blansku. Překážky v garáži za tenisovými kurty, ostatní materiál v kanceláři OSH.
Nástřikové terče a časomíry jsou uloženy v Lysicích.
1. Materiál bude zapůjčen:
a)bez poplatku - vyšším organizačním složkám SH ČMS, HZS, odborným radám na
pořádání okresních kol, školení a soustředění, sborům reprezentující okres ve vyšších
kolech
b) s poplatkem – okrskům a jednotlivým sborům na pořádání svých soutěží.
2. Rezervace materiálu:
Veškeré požadavky na zapůjčení materiálu se budou přijímat jen elektronickou
poštou a to na adresy: osh.blansko@c-mail.cz, adresa pro zapůjčení nástřikových
terčů: mara.sdhlysice@seznam.
Upřednostněny budou složky uvedeny v bodě 1a.
Ostatní žadatelé budou řazeni dle data doručení požadavků do kanceláře OSH.
3. Materiál se bude půjčovat jen na dobu konání akce. Výjimku tvoří jen sbory, které
budou reprezentovat OSH na vyšších postupových soutěžích. V těchto případech
bude materiál zapůjčen i na potřebný trénink. Materiál se bude předávat a přebírat
po fyzické kontrole na základě výpůjčních listů.
Výpůjčky se budou provádět ve středu od 800 do 1700 hod. v týdnu před závody, vždy
po osobní domluvě s pracovníky kanceláře nebo bratrem Markem Valou.
Vrácení materiálu v pondělí od 800 do 1700 hod. v týdnu po závodech, vždy po osobní
domluvě s pracovníky kanceláře nebo bratrem Markem Valou.
4. Poplatek za půjčení činí : časomíra bez nábojů 200,- Kč
nástřikové terče 200,- Kč
ostatní překážky 50,- Kč za kus (např. kladina 1ks atd.)
V případě nedodržení termínu předání činí penále dvojnásobná taxa za jeden týden
(např. kladina vrácena za čtrnáct dní po termínu 50,- + 100,- + 100,- = 250,- Kč)
Sbor, který poruší termín vrácení bude v dalších letech vyřazen se seznamu žadatelů o
zápůjčku materiálu.
5. Veškeré škody, které vzniknou na materiálech při výpůjčce uhradí výpůjčitel.
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