
ŘÁD PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ

1) Zájemce  o  zapůjčení  kostýmu  by  měl  tuto  skutečnost  ohlásit  dostatečně  včas  před 

zamýšleným zapůjčením a v dostatečném předstihu před konáním akce (min. deset dní), na 

které hodlá kostým použít. V opačném případě se může stát, že mu nebude vyhověno pro 

nedostatek času.

2) Kostýmy vydává a zpět přebírá osoba pověřená výkonným orgánem DS Mimochodem.

3) Jedna osoba si smí zapůjčit maximálně deset kusů šatů na jednu akci.

4) Maximální doba zapůjčení jsou dva týdny, pokud se ve smlouvě nestanoví jinak.

5) Ke každé zápůjčce se vyhotoví ve dvou provedeních smlouva o zapůjčení kostýmů. Jedno 

provedení si ponechá osoba pověřená, druhé nájemce kostýmu.

6) Půjčí-li  si  nájemce  kostým  označený  symbolem  „!“  (tzn.  výrazně  poškozený  nebo 

zašpiněný) a na vlastní náklady ho spraví/vyčistí, bude mu při vrácení kostýmu půjčovné 

proplaceno zpět.

7) Půjčovné „velkých kostýmů kategorie 1“ (viz katalog) činí 100,- Kč/kus. 

Půjčovné „malých kostýmů kategorie 1“ činí 50,- Kč/kus. 

Půjčovné „velkých kostýmů kategorie 2“ činí 75,- Kč/kus. 

Půjčovné „malých kostýmů kategorie 2“ činí 35 ,- Kč/kus.

Doplňky se půjčují zdarma (klobouky, kravaty, paruky, pásky, apod.).

8) Půjčovné je nutno zaplatit v den převzetí kostýmu. Platba bude provedena v hotovosti.

9) Členové skupiny DS Mimochodem jsou osvobozeni od placení poplatků za půjčení.

10) Penále za pozdní vrácení čítá 20,- Kč/den za jeden každý vypůjčený kus počínaje prvním 

dnem po dohodnutém datu vrácení. penále se počítá od prvního dne po dohodnutém datu 

vrácení do dne ohlášení ztráty nájemcem.

11) Členové skupiny DS Mimochodem nejsou zproštěni placení penále za nevrácení kostýmů 

včas.

12) Vrátí-li nájemce kostým poškozený či výrazně znečištěný, je povinen uhradit pokutu ve výši 

300,- Kč v případě „velkého kostýmu“ nebo pokutu ve výši 100,- Kč v případě „malého 

kostýmu“ za jeden každý kostým v nevyhovujícím stavu.

Pokuta za ztrátu kostýmu činí 300,- Kč v případě „velkého kostýmu“ nebo pokutu ve výši 100,- Kč 

v případě „malého kostýmu“.

13) Členové  DS  Mimochodem  nejsou  zproštěni  placení  pokuty  za  poškození  či  výrazné 

znečištění kostýmu ani za ztrátu kostýmů. 

14) Každý, kdo si půjčí kostým od DS Mimochodem, je povinen řídit se tímto Řádem půjčování 

kostýmů.

Schváleno Staršovstvem ve Zruči nad Sázavou ke dni 14. 1. 2012. Řád půjčování kostýmů nabývá 

platnosti a účinnosti dnem podpisu Staršovstvem.


