Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko "HIAWATHA" Praha 5 – Smíchov
evidenční číslo 115.56, IČO 6138 8360

Pravidla půjčování data-projektoru
Data-projektor
Model Sony VPL-EX1 je XGA data-projektor (dále jen projektor) založený na LCD projekci (má
rozlišení 1024×768). Jeho světelnost je 1500 ANSI lumen. Příslušenství: RGB kabel, AC napájecí kabel,
dálkový ovladač, základní instrukce v češtině, brašna. Projektor je možné snadno transportovat
v brašně díky jeho malým rozměrům (28,5×6,8×22,8 cm) a hmotnosti 2,7 kg.

Možnost zapůjčení
Projektor je možné si půjčit po domluvě se správcem projektoru (dále jen správce).
Doporučujeme domluvit se s předstihem alespoň měsíčním. Vaši rezervaci vám správce potvrdí měsíc
před požadovaným datem vypůjčení. Projektor je nutné převzít a vrátit v Praze, nedomluvíte-li se
jinak. Při převzetí si zkontrolujte funkčnost projektoru, správce Vás poučí o jeho používání a sdělíte mu
jméno, příjmení, adresu a datum narození. Převzetí potvrdíte svým podpisem do Výpůjční knihy. Pro
přebírání počítejte s cca. 20 minutami. Nejpozději v té chvíli se domluvíte na termínu a způsobu
vrácení; případné změny jste povinen neprodleně ohlásit správci a dohodnout se na novém.
Vypůjčením, půjčením a pronájmem se v těchto pravidlech rozumí nájem podle paragrafů
§ 663–684 Občanského zákoníku. Nejste oprávněn projektor pronajímat či půjčovat dalším osobám.

Cena zapůjčení
Cena za vypůjčení projektoru se skládá z poplatku za každý promítací den a z poplatku za
každou hodinu promítání. Při nedodržení termínu vrácení mohou být dny prodlení započítány do
promítacích dnů a vystavujete se nebezpečí, že Vašemu příštímu požadavku nebude vyhověno. Cenu
lze uhradit v hotovosti při vracení projektoru nebo převodem na účet číslo 1278825001/2400 do
14 dnů, můžete požádat o vystavení faktury.
Promítacím dnem se rozumí den, kdy chcete mít projektor k dispozici (tj. včetně případných
nevyužitých dnů mezi dny, kdy se promítá). Časem promítání se rozumí čas, kdy je projektor zapnutý
(stanovuje se na základě interního čítače).

Příklad: potřebujete promítat v neděli na akci v Brně, která začíná již v pátek – budete-li
schopen vypůjčit si projektor v pátek a vrátit ho v neděli, budete platit za tři dny (bez ohledu na to, že
správce v rámci vlastních možností vydá projektor již ve čtvrtek a bude mít čas vzít si ho zpět až
v úterý).
Další příklad: potřebujete si půjčit projektor na jednovečerní promítání v Praze – zaplatíte za
jeden den (bez ohledu na to, že správce bude nakonec schopen si od Vás projektor vzít zpět až o tři
dny později).
Ceník
Typ využití
Cena za promítací den
Cena za promítací hodinu
soukromé použití členy střediska
0 Kč
15 Kč
nevýdělečné aktivity dalších jednotek
50 Kč
25 Kč
Junáka nebo jiných neziskových organizací
komerční použití
300 Kč
50 Kč
Příslušenství projektoru je uvedeno výše v části projektor.
Zdarma je možné půjčit si S-Video kabel a audio kabel (3,5 mm jack).
Za příplatek 30 Kč na promítací den je možné si půjčit promítací plátno s rozměry 130×100 cm.

Odpovědnost
Osoba, která si projektor zapůjčí, je plně odpovědná za škody, které na projektoru zavinila
vlastní nedbalostí či špatným zacházením v době, kdy měla projektor zapůjčen. V případě úmyslného
způsobení škody nebo škody vzniklé nedbalým zacházením může být na výpůjčiteli požadována
náhrada. Z tohoto důvodu je třeba zaznamenat potřebné údaje o zapůjčení do Výpůjční knihy – kromě
jiného především přesnou identifikaci výpůjčitele a datum a čas vrácení; při vrácení pak stav přístroje.
Vypůjčitel je povinen oznámit veškeré ztráty či závady na přístroji a jeho příslušenství.

