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Směrnice vymezuje podmínky zapůjčení dílců cheerleadingové/gymnastické plochy a taneční plochy 
(dále jen „Koberec“ nebo „Baletizol“) ve vlastnictví České asociace cheerleaders, z.s.  

  

I. Zapůjčení  

ČACH zapůjčuje Koberec typu Flexi-Roll o rozměru 2 x 12 metrů (max. 6 kusů), nebo 2 x 14 metrů 
(max. 8 kusů). Spolu s Koberci je možné sjednat i zapůjčení spojovacího pásu - suchý zip - modré 
(14 metrů dlouhé, 7 ks) a bílé (14 metrů dlouhé, 4 ks). 

ČACH též zapůjčuje taneční plochu, tzv. Baletizol o rozměru 14 x 14 metrů v plné ploše. 

Zapůjčení je možné na základě zaslané žádosti na e-mail cach@cach.cz.  

Žádost musí obsahovat: poptávaný termín zapůjčení, počet a rozměr dílců Koberce, požadavek 
na počet spojovacích pásů, popř. poptávku na Baletizol, místo použití, účel a fakturační údaje včetně 
e-mailové adresy pro zaslání faktury. 

1. Termín a doba zapůjčení 

Konečný termín a celková doba zapůjčení Koberců či Baletizolu se odvíjí od žádosti a 
aktuálního stavu jejich vytíženosti.  

Doba zapůjčení začíná běžet převzetím/vyzvednutím vybavení a končí vrácením na určené 
místo. Místem vyzvednutí/navrácení je externí sklad ČACH popř. jiné místo, určené 
vzájemnou domluvou obou stran. 

2. Cena za zapůjčení Koberce 

Jeden dílec Koberce o rozměru 2 x 12 metrů á 70 Kč/1 hod2 používání, max. 6 ks. 

pozn.: U rozměru 2 x 12m se jedná se o opotřebovanější, starší verzi dílců Koberce. 

Jeden dílec Koberce o rozměru 2 x 14 metrů á 100 Kč/1 hod2 používání, max. 8 ks. 

Spojovací pásy jsou v ceně zápůjčky a je nutné jen specifikovat jejich počet. 

V případě žádosti a následné zápůjčky nestandardního charakteru bude cena za zápůjčku 
stanovena individuálně. ČACH si vymezuje právo na možnost požadovat vratnou zálohu. 

Konečná cena zápůjčky bude předem vyúčtována a následně fakturována k úhradě. 

3. Cena za zapůjčení Baletizolu 

Celá plocha Baletizolu o rozměru 14 x 14 metrů á 6000 Kč/1 den. 

V případě žádosti a následné zápůjčky nestandardního charakteru bude cena za zápůjčku 
stanovena individuálně. ČACH si vymezuje právo na možnost požadovat vratnou zálohu. 

Konečná cena zápůjčky bude předem vyúčtována a následně fakturována k úhradě. 

 

                                                 
1 ČACH – Česká asociace cheerleaders, z.s. 
2 1 hod – myšleno každá započatá hodina, stanoveno dle např. délky soutěžního harmonogramu, doby trvání 
tréninku aj. 
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4. Přeprava Koberců či Baletizolu 

Subjekt, který si Koberce či Baletizol zapůjčuje, je povinen zajistit přepravu spojenou se 
zápůjčkou na vlastní náklady, ve vhodném transportním vozidle. Zároveň je povinen obalit 
jednotlivé přepravované dílce Koberců či Baletizolu do smršťovací fólie a zajistit při 
manipulaci s nimi minimalizaci jejich poškození, zejména pak krajů Koberců. 

Koberce (se spojovacími pásy) a Baletizol jsou uskladněny v externím skladu ČACH - Praha-
východ. 

Přesný termín a čas vyzvednutí/vrácení Koberců či Baletizolu ze/do skladu je nezbytné 
předem domluvit. Pro převzetí Koberců či Baletizolu je nutné podepsat předávací protokol. 

 
II. Odpovědnost 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou na zapůjčeném vybavení (Koberec, spojovací pás ke 
kobercům či Baletizol) 

V případě ztráty, či poškození zapůjčeného vybavení mimo rámec „běžného opotřebení“ nese 
odpovědnost subjekt, který si vybavení zapůjčil a je povinen uhradit náklady na opravu, nebo 
nákup nového/ých dílce/ů Koberce či spojovacího/cích pásu/ů či příslušné části Baletizolu. 

Rozsah, charakter poškození a výši náhrady škody, či ztráty, určuje ČACH. 

2. Odpovědnost za zranění 

ČACH není odpovědna za jakékoliv zranění utrpěné při využívání zapůjčeného vybavení. ČACH 
není odpovědna za zranění či škody způsobená ve spojitosti s manipulací, uskladněním či 
použitím zapůjčeného vybavení.  

Subjekt, který si Koberec či Baletizol zapůjčí je povinen zapůjčené vybavení užívat v souladu se 
zachováním bezpečnosti sportovní přípravy. 

III. Obecná ustanovení 

ČACH nemá povinnost žádosti o zapůjčení vyhovět. 

O veškerých sporných situacích rozhoduje výkonný výbor ČACH. 

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení a podpisem výkonného výboru ČACH. 

 
V Praze, dne 1. 12. 2018 
 
 
Martina Marešová, v.r.    Jana Slavíková, v.r.    Marie Cerhová, v.r. 
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