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1. Základní ustanovení 
Předmětem půjčování jsou DVD, které jsou uvedeny v „Seznamu Mediatéky“ a jsou majetkem 

Region Pošembeří  o.p.s.  
Podmínky jejich půjčování jsou upraveny tímto řádem. 

2. Osoba oprávněná 
Osoba oprávněná k nakládání s DVD, evidencí a půjčováním jsou pracovníci společnosti. 

3. Uživatelé 
DVD si může vypůjčit člen společnosti, případně další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti starší 

15ti let (dále uživatel) na základě předchozí registrace. Uživatel – člen společnosti stvrdí výpůjčku svým 
podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci osoby oprávněné.  

V případě uživatele, který není členem společnosti, bude sepsán „Výpůjční list DVD“, obsahující 
jméno, adresu a kontaktní telefon (popř. i e-mail) a datum výpůjčky. 

Při sepsání „Výpůjčního listu“ je nutné se prokázat občanským průkazem. Uživatel obdrží kopii 
„Výpůjčního listu“, originál si ponechá v evidenci osoba oprávněná. 

Každý uživatel si může najednou vypůjčit max. 3 DVD. 
Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas  
s těmito podmínkami. 

4. Výpůjční doba 
Výpůjční doba je jeden týden. Uživatel si po dohodě s osobou oprávněnou (telefonicky či emailem) 

může výpůjční dobu prodloužit o jeden týden v případě, že DVD nosič není žádán jiným zájemcem.  
Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být DVD vrácen. 

5. Objednání DVD a místo vydání DVD uživateli 
Uživatel si DVD z Mediatéky Region Pošembeří o.p.s. osobně, telefonicky či emailem objedná. 

Kontakty: Telefon: 775 79 89 59 Email: vrbovcova@posemberi.cz 
Pracovník Region Pošembeří o.p.s. pověřený správou Mediatéky Region Pošembeří o.p.s. vydá DVD 

v místě kanceláře Region Pošembeří o.p.s..: nám. Arnošta z Pardubic 56 v Českém Brodě. 
6. Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“ 

Uživatel, který není členem region Pošembeří o.p.s., při sepsání a podpisu výpůjčního listu složí 
vratnou zálohu dle počtu vypůjčených DVD.                                                                        

Počet DVD - Výše vratné zálohy:  1 kus 200,- 2-3 kusy 400,- 
Záloha je vratná až po vrácení všech zapůjčených titulů. Mimo případ uvedených v bodě 8. 

7. Půjčování další osobě 
Zapůjčení DVD je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele a je zakázáno dokument jakýmkoli 

způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, prodávat či jinak využívat zejména ke 
komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat, případné zneužití je 
trestné.  

Za případné poškození či ztrátu DVD odpovídá uživatel, který si na své jméno DVD vypůjčil.  
8. Ztráty a náhrady 

Pokud dojde k poškození DVD, nebo dojde ke ztrátě, uživatel zaplatí DVD v jeho plné hodnotě. 
Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha. Zálohu organizace použije na náhradu totožného 

DVD. 
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Výpůjční řád schválily partnerské subjekty projektu „Učíme se Filmem“ dne 20.2.2014.  


