Časomíra
ČHS je vlastníkem dvou časomír, které zapůjčuje pro závody dospělých a mládeže v boulderingu a
v lezení na rychlost:


Digitální časomíra s led panely (závody v boulderingu), bezdrátová, součástí příslušenství
je USB vysílač signálu, antény a USB, které obsahuje ovládací SW pro instalaci do PC,



Elektronická časomíra s led panely, nášlapy a tlačítky (závody v lezení na rychlost).

Podmínky výpůjčky:


časomíru lze zapůjčit na závody, které jsou součástí seriálů závodů organizovaných ČHS,
nebo na jiné závody, výhradně však na ty, které organizuje oddíl ČHS nebo člen ČHS,



pokud je časomíra určena na závod, který je součástí seriálu závodů organizovaného ČHS:



o

je zapůjčení zdarma,

o

jako záloha za zapůjčení slouží část dotace pro pořadatele závodu ve výši 5.000 Kč; v
případě, že vypůjčitel vrátí časomíru poškozenou, bude oprava hrazena přednostně
z této zálohy,

pokud je časomíra určena na jiný závod, který však organizuje oddíl nebo člen ČHS, je
zapůjčení časomíry podmíněno:
o

úhradou poplatku ve výši 500 Kč (závod mládeže), resp. 1.000 Kč (závod dospělých);
poplatek je nutno uhradit před zapůjčením časomíry,

o

složením zálohy ve výši 5.000 Kč, která bude vrácena po ověření, že časomíra je
vrácena v pořádku, ve stejném stavu, jako byla zapůjčena; v případě, že vypůjčitel
vrátí časomíru poškozenou, bude oprava hrazena přednostně z této zálohy,



časomíry jsou pojištěné proti odcizení, pojistné plnění je vázáno na splnění podmínek pojistné
smlouvy (tzn. uchovávat časomíru v místnosti opatřené alespoň jedním zámkem
s bezpečnostní vložkou, v případě odzicení musí být sepsán policejní protokol); pokud dojde
ke ztrátě časomíry či jejímu odcizení v případě, že nebyla dostatečně zabezpečena, bude
náhrada vymáhána po vypůjčiteli a záloha se započítá do konečného vyúčtování.



převzetí a navrácení časomíry je nejlepší osobně na adrese sekretariátu ČHS v Praze, popř.
po dohodě je možné zaslat přepravní službou na náklady pořadatele závodu,



výpůjčka je podmíněna podepsáním smlouvy o výpůjčce mezi ČHS a vypůjčitelem.

Pro zapůjčení časomíry kontaktujte Kateřinu Zelenkovou, katerina.zelenkova@horosvaz.cz, popř.
telefonicky 603 283 325.

