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Směrnice k půjčování hudebních nástrojů | Akustická kytara
1. Účastník zájmového útvaru kytara, případně účastník jiného zájmového útvaru, se kterým by vypůjčení
nástroje mohlo souviset, respektive jeho zákonný zástupce má možnost vypůjčit si od SVČ Klíč FM kytaru.
2. Nástroj lze zapůjčit pouze tehdy, nebrání-li tomu provozně-technické podmínky SVČ Klíč FM.
3. Zapůjčení nástroje je na předem dohodnutou dobu.
4. Možnost zapůjčení nástroje není nároková.
5. Před vlastním vypůjčením nástroje sepíše SVČ Klíč FM výpůjční smlouvu, kterou podepíše zákonný zástupce
účastníka. Nástroj musí mít průkazné označení a čitelně uvedené inventární číslo.
6. Účastník zájmového útvaru respektive jeho zákonný zástupce má povinnost zapůjčený nástroj neprodleně
vrátit, pokud účastník přestane být účastníkem dané aktivity, přestane zapůjčený materiál k aktivitě
potřebovat nebo je SVČ Klíč FM vyzván, aby jej vrátil.
7. Výpůjčné je stanoveno měsíčně. Platba výpůjčného se provádí kvartálně, a to vždy za celý kvartál (případně
jeho část), kterého se vypůjčení týká. Ceník výpůjčného je uveden na konci tohoto dokumentu.
8. Není-li půjčovné uhrazeno nejpozději do termínu splatnosti, může to být důvodem k odebrání zapůjčeného
nástroje.
9. Částka zaplacená za zapůjčení se nevrací.
10. Nástroj bude zapůjčen včetně obalu, který je vhodný k přenášení nástroje.
11. Drobné opravy a větší zaviněné škody vzniklé na zapůjčeném inventáři SVČ Klíč FM (včetně ztráty nebo
úplné destrukce) hradí účastník, který má předmět vypůjčen, v plném rozsahu.
12. Nástroj bude zapůjčen vždy s novou sadou strun. Výměnu ohraných strun si v době vypůjčení hradí účastník.
13. Opravy a rekonstrukce, které vznikly celkovým opotřebením, hradí SVČ Klíč FM.
14. Zaměstnanci SVČ Klíč FM, kteří mají vypůjčen inventář, jsou od úplaty osvobozeni.

Výše úplaty za pronájem hudebního nástroje
Měsíční výpůjčné:

90 Kč

1. kvartál (leden, únor, březen):
2. kvartál (duben, květen, červen):
3. kvartál (červenec, srpen, září):
4. kvartál (říjen, listopad, prosinec):

270 Kč
270 Kč
270 Kč
270 Kč

Mgr. Patrik Siegelstein, zástupce statutárního orgánu
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