Všeobecné podmínky půjčovny sportovního
vybavení chata Brněnka Vernířovice
Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení
Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí
Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi Mgr. Petrem Vavrouškem, DiS. (dále jen
jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví Smlouvy o nájmu sportovního vybavení
(dále jen jako „nájemní smlouva“).
1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní
smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je
způsobilé k obvyklému užívání.
2. Minimální doba půjčení je 1 den, (9:00 – 16:00). Doba zapůjčení je závazná z důvodu
další rezervace sportovního vybavení. Po 16:00 h se sportovní vybavení půjčuje již na
další den.
3. Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného
ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Celkové nájemné,
uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření
nájemní smlouvy.
4. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou zálohu ve
výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy.
Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené
nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení.
Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za
nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
5. Půjčovna sportovního vybavení neodpovídá za poškození zapůjčených věcí nesprávným
užíváním, nedbalostí či úmyslem klienta:
- jízda po sypané silnici
- jízda po kamenech na sjezdové trati
- odkládání lyží do sněhu (zabodnutí patek lyží)
- neodborné zacházení s lyžařskou a snb výzbrojí
- POZOR! Sjezdová a běžecká obuv není konstruovaná pro volnou chůzi po komunikacích.
Případné náklady na opravu budou účtovány klientovi dle vyvěšeného platného ceníku.
Zákazník plně odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčeného sportovního vybavení a
tuto hradí v plné výši – hotově.
6. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
7. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním
podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení
užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce,
uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
8. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
9. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu. Zapůjčené vybavení je
nepřenosné a nelze jej zapůjčit třetí osobě.
10. Při výměně již zapůjčených bot nebo lyží si sportovní obchod účtuje 50,- Kč.
11. Kopii smlouvy o půjčení sportovního vybavení pečlivě uschovejte. Nutno předložit při
vrácení zapůjčeného materiálu. Za ztrátu smlouvy o půjčení bude nájemci účtována pokuta
ve výši 100 Kč.

12. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení
nájemní smlouvy.
13. Místem výkonu práva je sportovní obchod.
14. Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné
závady upozorněte obsluhu!
15. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
a) převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, a že byl poučen o způsobu jeho
užívání;
b) je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je
pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp.
podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti
mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
c) je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu
však zcela zabránit;
d) je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce,
hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli
sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné
fungování bezpečnostního vázání;
e) je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž
pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně
výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné
fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
f) uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje nájemce, uvedené v
nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní obchodní a marketingové účely;
g) veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
h) převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou
součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se
nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

V Šumperku dne 1. 1. 2020

Mgr. Petr Vavroušek, DiS.
Půjčovna a servis sportovního vybavení

Všeobecné podmínky lyžařské a
snowboardové školy Sheepy - chata Brněnka
Vernířovice
Obecná pravidla konání aktivit
1) Pokud budete chtít z nějakého důvodu zrušit naplánovanou lekci, udělejte to telefonicky a to
nejpozději 1 hodinu před začátkem lekce!!!
2) Instruktor se s vámi sejde vždy v naplánovaný čas výuky na smluveném místě.
3) Účastník lekce je povinen mít v pořádku své vybavení. Pokud si nejste jisti, že je vaše výbava v
pořádku, nechte si vše překontrolovat v odborném servisu.
4) Instruktor by měl být automaticky informován od doprovázející osoby o případných zdravotních
problémech dítěte.
5) Dítě musí vždy předat osoba starší 18ti let.
6) Dítě musí mít rukavice, helmu, při sněžení brýle a odpovídající oděv.
7) Pokud se do skupiny nesejdou minimálně 3 účastníci, stanovuje se doba výuky na základě
vzájemné domluvy a za cenu individuální výuky.
8) Jízdné na vlecích není v ceně výuky. Jedna lekce = 50 minut. Jeden den = 4 lekce.
9) Lyžaře či snowboardisty pod vlivem alkoholu neučíme!!!
Cena a platební podmínky
1) Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je uživatel povinen uhradit před jejich konáním. Částka za
poskytnuté služby je nevratná! Formu úhrady volí účastník při objednávce aktivity nebo na
základě dohody s LŠ Sheepy. Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny.
2) Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem LŠ Sheepy, uveřejněné na webových stránkách
LŠ Sheepy. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Pro účastníka je vždy závazná
cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. LŠ Sheepy je oprávněna ceník kdykoliv změnit, tato
změna se však nedotýká již uzavřených smluv.
Odpovědnost za škodu
1) LŠ Sheepy odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla
způsobena zástupci LŠ Sheepy úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.
2) LŠ Sheepy neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí
úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
3) LŠ Sheepy neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v
důsledku nedodržení postupu či pokynů LŠ Sheepy či jeho instruktorů.
4) Účastník výuky odpovídá za škodu, kterou způsobí LŠ Sheepy nebo jakékoli třetí osobě v
souvislosti se svou účastí na aktivitě.

V Šumperku dne 1. 1. 2020

Mgr. Petr Vavroušek, DiS.
Lyžařská a snowboardová škola Sheepy

