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Příspěvky za půjčení lyžařského vybavení ŠSK  
 

Podmínky: 1/ zájemce o zapůjčení lyžařského vybavení musí mít vazbu k ZŠ 

         2/ vrácení vypůjčeného materiálu musí být dodrženo - viz dohoda 

          3/ v případě poškození půjčeného materiálu, souhlasí zájemce o půjčení s finanční 

                  náhradou poškozené věci 

         4/ lyžařské bezpečnostní vázání není seřízeno a tím ZŠ nezodpovídá  

                 za případný úraz způsobený nesprávnou funkcí a seřízením vázání 

          5/ zaměstnanec školy neplatí půjčovné za svou osobu a přímé rod. příslušníky  
 

 Půjčujeme:   1) sjezdové boty,  sjezdové lyže, sjezdové hole – vše carving 

    2) běžecké boty, běžecké lyže, běžecké hole 

    3) snowboardy - free styl, snowboardové boty 

4) krátké lyže – snowblade 

5) lyžařské a snowboardové helmy 
 

 Sjezd  carv  komplet /lyže, boty, hole/ 150,- Kč /den      

   lyže + hole    80,-   Kč /den     350,- Kč / týden 

   boty     60,-   Kč /den     250,- Kč / týden 

   týdenní cena za komplet      700,- Kč /vráceno do 3 dnů  
 

 Běh  komplet /lyže, boty, hole/ 60,-   Kč  /den 

   lyže + hole    50,-   Kč /den     200,- Kč / týden 

   boty     50,-   Kč  /den     200,- Kč / týden 

   týdenní cena za komplet     300,-  Kč /vráceno do 3 dnů 
 

 Snowboard - komplet  /prkno +  boty/   150,-  Kč /den 

   Snowboard           100,-  Kč /den     450,- Kč / týden 

   boty      50,-  Kč /den     350,- Kč / týden 

   týdenní cena za komplet     700,-  Kč /vráceno do 3 dnů 
  

 Snowblade – /lyže, boty,hole/  100,-   Kč  /den 

týdenní cena za lyže          400,-  Kč /vráceno do 3 dnů  

 

 Helma  lyžařská, snowboardová 50,-   Kč  /den 

týdenní cena            200,-  Kč /vráceno do 3 dnů  
 

 LVK + soustředění + akce školy = ceny pro žáky – účastníky výcviku – 200,- Kč / komplet 

 

  

Podmínka  zachování ceny: 
 -  půjčené sportovní vybavení musí být vráceno do 3 kalendářních dní  

  po smluveném termínu půjčované věci 

 - termín vydání půjčované věci nepřesáhne 3 dny před termínem použití 

 -  při delší půjčovací době než 1 týden se cena násobí počtem týdnů  
  

 Veškeré příjmy z půjčovného a dary budou využity na opravu, údržbu a nákup   

 lyžařského vybavení školy a ŠSK. Ve skladu lyží je vedena přesná evidence 

správcem kabinetu  lyží - učitelem TV. 
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