Výpůjční řád videokamery
7. středisko Blaník Praha 4
Výpůjční řád
> pravidla užívání střediskové digitální videokamery <

CANON LEGRIA HF-G25
Full HD / paměť 32 GB + 2 sloty pro SDXC kartu / dotykový displej
/ širokoúhlý objektiv / optický zoom 10x

Úvodní ustanovení
Videokamera je určena pro podporu činnosti oddílů a střediska Blaník, pro
naplňování skautského výchovného programu.
Je třeba mít na vědomí, že pořizovací cena přístroje se pohybovala kolem částky
25.000 Kč, a podle toho se k němu chovat.
1) Půjčování kamery je nevýdělečnou službou pro členy a přátele skautského
střediska Blaník, poplatky slouží pro úhradu nákladů spojených s provozem
přístroje.
2) Správce kamery si vyhrazuje právo posoudit způsobilost zájemce o vypůjčení
k danému úkonu a na základě svého posouzení vypůjčení nepovolit.

Pravidla pro zacházení s videokamerou
1) Kameru vracíme kompletní se všemi součástmi a příslušenstvím.
2) Kameru neponecháváme bez dozoru.
3) Kameru zásadně provozujeme v souladu s návodem k obsluze od výrobce a
dále dbáme těchto zásad:
a) Přístroj pokaždé vracíme do brašny a nepokládáme do vlhka a na zem.
b) Přístroj nepůjčujeme malým dětem.
c) V žádném případě se nedotýkáme čočky objektivu a ihned po záběru
nasazujeme krytku objektivu (zaklapáváme víčko).
d) Přístroj chráníme před pádem.
4) Přístroj vracíme vždy do rukou správce nebo jím pověřeného zástupce.

Poplatky, odpovědnost a sankce
1) Vypůjčitel osobně odpovídá za vrácení přístroje v pořádku a včas.
2) Poplatek je stanoven na základě současné platné úmluvy vedoucího střediska a
správce.
3) Za každý den prodlení oproti předpokládanému návratu (bez zavinění
půjčitele-správce) se zavazuje vypůjčitel platit příslušnou denní sazbu.
4) Za poškození kamery nese vypůjčitel plnou odpovědnost, v případě poškození
zajistí na vlastní náklady opravu.
5) Při neopravitelném poškození či ztrátě (krádeži) platí odpovědnost vypůjčitele
až do výše ceny nového přístroje
Poznámka: Správce vč. kontaktu, součásti a příslušenství kamery a technická
specifikace jsou uvedeny na http://www.blanik.info/kamera .

Ceník
Pro účely střediska Blaník: zdarma
Pro potřeby oddílů či členů střediska Blaník: 150 Kč za 1 vypůjčení
Pro nečleny střediska Blaník: 200 Kč za natáčecí den

___________________________
Tento výpůjční řád nabývá účinnosti schválením střediskovou radou 13. 12. 2016.

Kontakt na prozatímního správce: Filip Foglar – 774 900 809

