
Smlouva o zapůjčení sportovního materiálu

Pronajímatel: 24. Přední hlídka Royal Rangers 
                         Střední 55, 602 00 Brno
                         IČ: 697 44 114

                        zastoupen:  Ing. Přemyslem Kavalcem, velitelem oddílu

a

Nájemce: ………………………...... Rodné číslo:…………………….. OP:……………….

Adresa: ……………………………………………………………………………………….

Mobil:……………………… Další průkaz:…..…………………………………

Uzavírají spolu tuto smlouvu o nájmu sportovního materiálu:

I. Zapůjčený materiál:

II. Počet dnů zápůjčky:

Nájemce převezme materiál dne                  v             hodin a vrátí dne                v           hodin.

V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení materiálu se nájemce zavazuje k úhradě 
cenového rozdílu dle sazebníku zápůjček. V případě uplynutí doby pro vrácení materiálu se 
toleruje 60 minut a po jejich uplynutí je započítán další výpůjční den.

III. Pronajímatel se zavazuje: 

Předat nájemci materiál bez zřejmých závad nebo poškození, bránících jeho použití, a to ve 
stanovený čas a na dohodnutém místě.

IV. Povinnosti nájemce: 

Nájemce  se  zavazuje,  že  bude  uvedený  sportovní  materiál  používat  k  účelům  k  tomu 
určeným, že nebude:

se zapůjčenými sportovními loděmi sjíždět žádné náročné úseky ani žádné jezy, u nichž je 
velké riziko poškození. V případě, že nájemce nevrátí nebo úplně zničí pronajatý materiál, je 
povinen uhradit do 14 dnů částku stanovenou sazebníkem v bodě VI. V případě poškození 
sportovního materiálu zaplatí nájemce úhradu ve výši, kterou určí pronajímatel bezprostředně 
při vrácení půjčeného materiálu.



V. Sazebník zápůjček - cena za 24 hodin

Stan Husky pro 3 osoby         30,- Kč
Stan Husky pro 4 osoby         40,- Kč 
Stan Coleman pro 9osob         90,- Kč
Gumový člun Helios       100,- Kč
Gumový člun Pálava       120,- Kč
Gumový člun Baraka       150,- Kč
Vesta         20,- Kč 
Pumpa a pádla vždy ke člunům zdarma

VI. Sazebník částek při ztrátě nebo úplném zničení:

Stan Husky pro 3 osoby    2 000,- Kč
Stan Husky pro 4 osoby    2 500,- Kč 
Stan Coleman pro 9osob    8 000,- Kč
Gumový člun Helios  10 000,- Kč
Gumový člun Pálava  14 000,- Kč
Gumový člun Baraka  18 000,- Kč
Vesta       700,- Kč 

VII. Počátek platnosti smlouvy: 

Smlouva  nabývá  účinnosti  dnem  obdržení  částky  za  půjčení  sportovního  materiálu 
pronajímatelem a podepsáním této smlouvy oběma účastníky (nájemce je povinen uhradit 
pronajímateli za nájem sportovního materiálu předem hotově).

VIII. Skončení nájmu: 

Nájemce je povinen sportovní materiál vrátit do data uvedeného v bodě II. pronajímateli. 
O předání předmětu nájmu se vede protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy.
V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení materiálu viz bod II. této smlouvy.

IX. Stvrzení podpisu

Obě strany  stvrzují  svým  podpisem,  že  jsou  s  podmínkami  této  smlouvy  seznámeny  a 
zavazují se k jejich plnění.
Nájemce uhradil zápůjčku za materiál uvedený v této smlouvě ve výši……………............. Kč

V Brně dne:

Pronajímatel            Nájemce



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

1. Výdej materiálu

Nájemce převzal tento materiál dle bodu I. této smlouvy dne:

Uvedený materiál jsem převzal bez závad a poškození, které by bránilo k jeho použití.

V Brně dne:

Podpis nájemce

2. Vrácení materiálu

Převzal jsem tento materiál:

Chybí:

Závady:

Poškození:

V Brně dne

Podpis pronajimatele Podpis nájemce


