
                                    
 
 

                      
                    Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuje, Police nad Metují, 549 54 

              rezervace@sportvpolici.cz , +420 778 499 437 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 

Provozovatel:    Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, 549 54,  
IČ: 00272949, DIČ: CZ00272949,  

Odpovědná osoba:  Martin Balák  
 

 Nabídka služeb: 

 
 Zapůjčení tenisových raket 
 Zapůjčení tenisových míčků (ZDARMA) 
 Zapůjčení badmintonových raket 
 Zapůjčení pálek na beach tenis 
 Zapůjčení míče na beach volejbal 
 Zapůjčení míče na beach fotbal 
 Zapůjčení míče na nohejbal 
 Zapůjčení míče na volejbal 
 Zapůjčení míče na futsal 
 Zapůjčení míče na házenou 

 

 Cena služeb: 

 
 Cena zapůjčení libovolného sportovního vybavení, činí 20 Kč/hod za každý zapůjčený kus. 
 Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení, ještě před započetím hry. 
 Před převzetím zapůjčeného vybavení, je návštěvník povinen složit zálohu ve výši 500 Kč v hotovosti, 

která mu bude vrácena při vrácení. 
 Provozovatel je oprávněn poskytnutou zálohu jednostranně započíst oproti náhradě způsobené škody.  
 Vybavení musí být vráceno do půjčovny bezprostředně po skončení herní doby.  

 

 Povinnosti provozovatele a návštěvníka: 

 
 Provozovatel je povinen udržovat půjčené věci v provozuschopném stavu s ohledem na zásady 

bezpečnosti, zdraví a hygieny. 
 Se zapůjčenými věcmi je ZAKÁZÁNO pohybovat se mimo areál víceúčelového sportoviště.  
 Návštěvník je povinen s vypůjčeným vybavením zacházet šetrně a ohleduplně, neužívat je k jiným než 

obvyklým účelům, nepůjčovat je bez souhlasu provozovatele dalším osobám. 
 Sportovní aktivity s vypůjčeným vybavením, provozuje návštěvník na své vlastní nebezpečí. 
 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené návštěvníkem sobě samému, případně  

dalším osobám v důsledku podcenění vlastního zdravotního stavu, schopností a  
dovedností či obecně platných norem.  

 Návštěvník odpovídá za ztrátu a škody způsobené na zapůjčeném vybavení s výjimkou běžného 
opotřebení. Výše škody bude vyčíslena provozovatelem při vrácení a je splatná okamžitě. 

 Veškeré otázky tímto provozním řádem neupravené se řídí Provozním řádem sportoviště nebo obecně 
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 Polici nad Metují   4. srpna 2014 


