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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP4/2003
Digitální fotoaparát Canon S45

I. Ustanovení:
a) Digitální fotoaparát Canon S45 s příslušenstvím (brašna Cullmann, paměťové karty CF
512MB, CF 256MB a CF 32MB, 2x Li-on akumulátor NB-2l, nabíječka s napájením,
USB kabel) (dále jen „Canon“) je majetkem klubu Pod-O-Lee.
b) Správcem Canonu byl Představenstvem svým usnesením ze dne 5.11.2003 schválen
SPAPK, pokud není SPAPK určen, je správcem Canonu Předseda klubu Pod-O-Lee.
c) SPAPK odpovídá za účelné využívání Canonu pro potřeby klubu Pod-O-Lee a za
technický stav Canonu. O případných závadách či problémech s navracením Canonu
SPAPK informuje Představenstvo klubu Pod-O-Lee.
d) Canon je určen:
- pro řešení projektů pod záštitou klubu Pod-O-Lee,
- pro propagaci klubu Pod-O-Lee, SU, ČVUT,
- členům Představenstva klubu Pod-O-Lee.
e) Canon se půjčuje a je navracen pouze SPAPK. SPAPK vede písemné čestné prohlášení o
každém vypůjčiteli, kde je uvedeno:
- jméno a příjmení vypůjčitele,
- datum a čas vypůjčení,
- datum a čas navrácení zpět Canonu SPAPK.
f) Canon nesmí být použit pro komerční účely.

II. Vypůjčení:
a) Každý potenciální vypůjčitel je povinen podepsat čestné prohlášení (formulář je součástí
interního předpisu).
b) Výpůjčitel je povinen vrátit Canon v takovém stavu v jakém ho přebral, o případných
problémech či technických závadách informuje SPAPK.
c) SPAPK vede rezervační seznam na Canon. Při posuzování dvou žádostí na stejné období
rozhoduje SPAPK.
d) Do rezervačního seznamu bude člen klubu Pod-O-Lee zařazen pokud:
- pošle email na adresu SPAPK, kde bude uvedeno od kdy do kdy žádá o zapůjčení
Canonu, účel zapůjčení resp. k čemu bude Canon použit,
- osobně,
- záznamem do rezervačního seznamu na home.pod.cvut.cz.
e) Maximální jedna výpůjčka je na 7 dní, SPAPK rozhoduje o prodloužení této výpůjční
doby na žádost vypůjčitele. Pokud je na Canon vytvořen rezervační záznam dle II.d)
nebude prodloužení potvrzeno pokud není porušen bod I.d).
f) Prodlužování výpůjční doby bez informování SPAPK bude hodnoceno jako hrubé
porušení interního předpisu IP4-2003 a dotyčné osobě nebude již Canon zapůjčen.
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III. Závěrečná ustanovení:
a) Proti rozhodnutí SPAPK, týkající se Canonu, je možno se odvolat k Předsedovi klubu
Pod-O-Lee. Předseda o svém rozhodnutí informuje žadatele, SPAPK a Představenstvo
klubu Pod-O-Lee.
b) Tento předpis byl novelizován rozhodnutím představenstva klubu Pod-O-Lee dne
6.12.2006

…………….…………………….
Tomáš Líbenek, předseda

…………………………………
Ing. Martin Hawelka, místopředseda

