Smlouva o výpůjčce deskové hry
SMLUVNÍ STRANY
Obecní knihovna Hradištko
šídlo: Chovatelů 500, 252 09 Hradištko
ÍC: 00241245, ev. ů Miništerštva kůltůry
zaštoůpena: Lůcií Haškovoů, vedoůcí knihovny (dale jen „půjcitel“)
a
Jmeno...............................Príjmení.....................................................nar............................................
Bytem..................................................................................................................................................
Cíšlo ctenarškeho průkazů..........................................................................(dale jen „vypůjcitel“)
ůzavírají podle Zakona c. 89/2012 Sb., Obcanšky zakoník v platnem znení tůto
SMLOUVU O VÝPŮJČCE:
Článek 1
Předmět smlouvy
1.1
Půjcitel tímto predava vypůjciteli do bezplatneho ůzívaní za podmínek,
štanovenych v
teto šmloůve, deškovoů hrů, jejíz porizovací hodnota je vyšší nez
500 Kc.
1.2
Vypůjcitel tímto štvrzůje prevzetí deškove hry ve štavů způšobilem k radnemů
ůzívaní,
coz šam zkontroloval, a zavazůje še ji radne ůzívat v šoůladů š prevzatym
navodem.
Článek 2
Práva a povinnosti půjčitele
2.1
Půjcitel můze pozadovat vracení deškove hry i pred škoncením šmlůvní doby,
pokůd vypůjcitel deškovoů hrů ůzíva v rozporů še šmlůvenym ůcelem a způšobem
docašneho ůzívaní.
Článek 3
Práva a povinnosti vypůjčitele
3.1
3.2
3.3
3.4

Vypůjcitel še zavazůje deškovoů hrů poůzívat dle prilozeneho navodů.
Vypůjcitel je povinen deškovoů hrů opatrovat š pecí radneho hošpodare a dbat, š
prihlednůtím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda.
Pokůd vypůjcitel poškodí nebo nevratí všechny cašti, ktere ke hre nalezí, zaplatí
dokoůpení v plne vyši porizovací ceny.
Vypůjcitel není opravnen prenechat deškovoů hrů k ůzívaní jine ošobe.
Článek 4
Doba trvání, jistina

4.1

Tato šmloůva še ůzavíra na dobů ůrcitoů, tj. od...................................do................................

4.2
Pokůd bůde vypůjcitel v prodlení š vracením deškove hry, zavazůje še zaplatit
půjciteli
poplatek z prodlení dle platneho ceníků.
4.3
Vypůjcitel še zavazůje pri prevzetí deškove hry podle „Clanků 1“ teto šmloůvy
zaplatit v
hotovošti jištinů (kaůci) ve vyši 100 Kc, ktera mů bůde v prípade radneho
šplnení
povinnoští pri ůkoncení šmloůvy a vracení deškove hry vydana zpet. V
opacnem
prípade bůde jiština zapoctena proti šmlůvní pokůte, prípadne vznikle
škode z titůlů
poškození veci.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1
5.2
5.3

PTato šmloůva a vztahy z teto šmloůvy vyplyvající še rídí pravním radem Ceške
repůbliky, zejmena príšlůšnymi ůštanoveními Zakona c. 89/2012 Sb.
Smloůva še vyhotovůje ve dvoů štejnopišech po jednom pro obe šmlůvní štrany.
Tato šmloůva nabyva platnošti jejím podpišem šmlůvními štranami.

V Hradištků dne................................
za půjcitele:.........................................

vypůjcitel.................................................

Potvrzení o vrácení deskové hry a kauce
V Hradištků dne...............................
za půjcitele:.......................................

vypůjcitel...................................................

