Půjčovní řád Tábora J. A. Komenského
v Bělči nad Orlicí – KOLA, LODĚ
_______________________________________________
1) PŮJČOVÁNÍ KOL:
V TJAK je možno si zapůjčit jízdní kola dvojím způsobem
a) Vedoucí běhu může pro jeho účastníky vypůjčit určitý počet kol na celý týden na začátku
rekreace a určí osobu/osoby/, které za ně budou zodpovídat. Po skončení pobytu je předají
zpět správci tábora. Případné závady nahlásí správci tábora a domluví se na uhrazení oprav.
Poplatek za zapůjčení kola na týdenní běh činí 200,00 Kč.
b) Jednotliví účastníci táborů či rekreací si mohou jízdní kolo vypůjčit u správce tábora vždy
v úředních hodinách na jeden či více dnů. Během výpůjčky za kolo zodpovídají. Při vrácení
nahlásí správci tábora případné závady a domluví se na uhrazení oprav. Poplatek za půjčení
kola činí 50,00 Kč/den.
Ke každému kolu si účastník pobytu vyzvedne zámek na kolo a ochrannou helmu. Účastník
pobytu odpovídá zároveň za použití těchto ochranných pomůcek a dodržování bezpečnosti
provozu na všech komunikacích po celou dobu zápůjčky.
V případě odcizení, či ztráty jízdního kola je osoba odpovědná za jeho vypůjčení povinna
uhradit ztrátu.
Asistenti na táborech a rodinných rekreacích pro děti se zdravotním postižením si mohou
kolo vypůjčit bezplatně. Vypůjčení kol v tomto případě zprostředkovává vedoucí běhu.
2) PŮJČOVÁNÍ LODIČEK:
V TJAK si je možné vypůjčit několik lodiček včetně pádel a záchranných vest.
Vypůjčení klíčů od lodí, pádel a záchranných vest a jejich navrácení je třeba domluvit se
správcem tábora vždy v úředních hodinách. Případné závady a poškození nahlásí rekreanti
při vrácení a domluví se na jejich úhradě. Poplatek za zapůjčení lodě činí 50,00 Kč/půlden.
K jedné lodičce je možné vydat max. 4 pádla a 4 záchranné vesty.
Vedoucí jednotlivých běhů a rekreací mohou také domluvit vypůjčení jedné z lodí na celý
běh. V tom případě si u správce vyzvednou klíče, pádla, záchranné vesty na začátku běhu a
odpovídají za ně během celého týdne. Poplatek činí 200,00 Kč/týden.
Asistenti na táborech a rodinných rekreacích pro děti se zdravotním postižením si mohou
lodičky, pádla a záchranné vesty vypůjčit bezplatně. Vypůjčení lodiček v tomto případě
zprostředkovává vedoucí běhu.
Všichni účastníci pobytu zodpovídají za používání záchranných vest a dodržování
bezpečnostních zásad.
Z vybraných poplatků za zapůjčení je tvořen fond na opravy a obnovu lodí a jízdních kol a
nákup bezpečnostních pomůcek.
V Bělči nad Orlicí 02. 01. 2018
Miloslav Teplý, správce

