
Provozní řád půjčovny sportovních potřeb 
Půjčovna slouží studentům ubytovaným na koleji 17. listopadu (dále jen ubytovaným) a platí 

pro ni pouze tento provozní řád v českém jazyce a podepsaný vedoucí 5. správy KaM UK. 

 

1. Půjčovna má svého správce, který je jmenován i odvoláván kolejní radou. Správce se 

své funkce může také vzdát. Tuto skutečnost oznámí kolejní radě. 

2. Jmenovaný správce vyplní a podepíše se zástupcem kolejní rady Evidenční list 

půjčovny sportovních potřeb. Jeho veřejná část bude dostupná na internetových 

stránkách kolejní rady. 

3. Správce je povinen, bez zbytečného odkladu, kolejní radu informovat o veškerých 

změnách svých kontaktních údajů. 

4. Správce provádí zápůjčky a je zodpovědný za stav vybavení půjčovny. 

5. Správce může stanovit seznam svých zástupců, kteří smějí provádět zápůjčky za něj. 

Za tyto zápůjčky je zodpovědný správce. 

6. Při ukončení své funkce je správce povinen předat kolejní radě všechny spravované 

sportovní potřeby a vedenou evidenci zápůjček. 

7. Správce je povinen kontrolovat stav zapůjčených sportovních potřeb po každé 

zápůjčce. 

8. Správce půjčuje vybavení pouze ubytovaným oproti jejich kolejence. 

9. Správce vede přesnou evidenci zápůjček tak, aby bylo pro každý předmět snadno 

dohledatelné, kdo ho měl kdy zapůjčený. Tuto evidenci na vyžádání zpřístupní kolejní 

radě. 

10. Zápůjčky probíhají maximálně na dobu jednoho dne. 

11. Zapůjčení je možné si u správce zamluvit. 

12. Zapůjčením předmětu přebírá ubytovaný zodpovědnost za jeho stav. Při přebírání 

předmětu je ubytovaný povinen zkontrolovat jeho stav a vyžádat si zanesení případné 

nově zjištěné závady do evidence ve formě poznámky. 

13. Ubytovaný je povinen neprodleně oznámit každé nové poškození zapůjčených 

sportovních potřeb správci, který si je převezme a o této situaci neprodleně informuje 

kolejní radu, která zváží další postup a případné sankce. 

14. Je zakázáno používat zapůjčované sportovní potřeby k jiným, než výrobcem 

stanoveným, účelům. Informace o správném použití podává správce. 

15. Ubytovaný je povinen vracet zapůjčené předměty očištěné od případných nečistot. 

16. V případě porušení tohoto řádu může být dotyčnému zrušeno zápůjční právo. 

 

 

 

Tento provozní řád je účinný od 4. května 2010. 

Kronusová Věra 

vedoucí 5. správy KaM UK 


