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PRAVIDLA K PŮJČOVÁNÍ STANŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

V rámci dotace POV Pardubického kraje pro rok 2022 pořídila MAS POLIČSKO z.s. 4 ks 
hexagonových nůžkových stanů vč. jejich příslušenství.  
 
PŮJČUJÍCÍ SUBJEKT, MÍSTO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ: 
 
MAS POLIČSKO z.s. 
Sulkovská 340, 569 92 Bystré 
IČO: 270 308 22 
info@maspolicsko.cz  
 

1) Definice předmětů k vypůjčení: 

      

Předmět Díly/ příslušenství Počet kusů Pořizovací cena za kus 

Přepravní vak na 
kolečkách – 1 Stan 
(š*d*v): 
Postavený: 3,0/3,0/3,3 m 
Pro přepravu: 30/162/30 cm 

 
Vč. návodu na stavbu 

Nůžková konstrukce 1 

16 434,00 Kč 

Kolíky ke konstrukci s 
provazy 

8 

Kulovité šrouby na 
střechu 

4 

Střecha 1 

Taška Bočnice 4 

Kolíky k připevnění 
bočnic 

8 

Vak na písek Povinná výbava ke 
každému stanu 

4 1 099,00 Kč 

Závaží 4 3 988,00 Kč 

Skládací stůl (š/d/v)  
Postavený: 60/183/74 cm 
Složený: 82/100/10 cm 

Volitelný doplněk 1 
2 089,00 Kč 

 
2) Předměty k vypůjčení si mohou bezplatně půjčit pouze členové MAS, které eviduje 

sekretariát MAS. Rezervace a evidenci výpůjček bude provádět sekretariát MAS. 

 
3) Při vypůjčení bude vyplněn předávací protokol, kde bude definováno:  

a. Subjekt, který si stan půjčí a osoba odpovědná za vypůjčení stanu – vypůjčitel  

b. Předmět zapůjčení – specifikace a počty ks jednotlivých komponentů stanu 

c. Doba a délka vypůjčení  

d. Účel půjčení – trhy, společenské, kulturní, sportovní akce aj. 
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e. Instrukce k montáži vč. návodu, který je součástí balení stanu 

f. Bude uhrazena vratná záloha ve výši 2 000,- Kč za 1 stan. 

  

4) Za vypůjčené stany a jejich příslušenství, jejich řádnou montáž ručí po celou dobu 

vypůjčení vypůjčitel. Stany a jejich příslušenství musí být předány na sekretariát MAS 

ve stavu, ve kterém byly vypůjčeny – kompletní, suché a řádně složené v termínu 

uvedeném v předávacím protokolu.  

 

5) Záloha bude vypůjčiteli vrácena v plné výši v případě vrácení bezvadného stanu a jeho 

příslušenství v kompletním počtu vypůjčených kusů. Nebo její výše bude započítána a 

vyúčtována po opravě poškozeného stanu nebo jeho příslušenství. V případě vyšších 

nákladů za náhradu škody bude vypůjčiteli vystaven doklad k doplacení skutečných 

nákladů za náhradu škody, který bude pokrývat náklady MAS spojené s opravou a 

znovu zprovozněním poškozených částí či pořízení nových komponentů stanu. 

 

6) V případě, že ke zjištění závady dojde při postavení stanu, závada bude nahlášena na 

MAS a zdokumentována, bude škoda připsána předchozímu vypůjčiteli. Bude 

kontaktován předchozí vypůjčitel s výzvou k uhrazení nákladů za způsobenou škodu.  

 
7) Pokud škodu nahlásí vypůjčitel v průběhu nebo po konání akce, bude toto poškození 

připsáno stávajícímu vypůjčiteli.   

 
8) Pokud dojde k poškození (vypůjčitel provede fotodokumentaci poškození) či odcizení 

stanu nebo jeho příslušenství, nahlásí škodu na sekretariát MAS, bude proveden zápis 

do předávacího protokolu. Finanční náklady spojené s pořízením nového stanu nebo 

opravy poškozeného stanu či jeho příslušenství hradí vypůjčitel v plné výši.   

 
Schváleno programovým výborem MAS POLIČSKO z.s. dne:  
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K VYPŮJČENÍ HEXAGONOVÝCH STANŮ MAS POLIČSKO z.s. 
 

Hexagonové stany vč. jeho příslušenství pořídila MAS POLIČSKO z.s.  v rámci projektu 
podpořeného z rozpočtu POV Pardubického kraje pro rok 2022.  
 
PŮJČUJÍCÍ SUBJEKT, MÍSTO PŘEDÁNÍ A 
PŘEVZETÍ: 

VYPŮJČITEL: 

MAS POLIČSKO z.s. 
Sulkovská 340, 569 92 Bystré 
IČO: 270 308 22 
info@maspolicsko.cz  

 

JMÉNO OSOBY PŘEDÁVAJÍCÍ: JMÉNO OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VYPŮJČENÍ 
STANU A KONTAKT:  

  
 

 
1) Definice předmětů k vypůjčení:  

předmět Díly / příslušenství Počet ks v 1 
kompletu 

Počet 
zapůjčených 
kompletů 

Přepravní vak na 
kolečkách – 1 Stan:  
(š/d/v): 
Postavený: 3,0/3,0/3,3 m 
Pro přepravu: 30/162/30 cm 

 
Vč. návodu na stavbu 

Nůžková konstrukce 1 

 

Kolíky ke konstrukci s provazy 8 

Kulovité šrouby na střechu 4 

Střecha 1 

Taška Bočnice 4 

Kolíky k připevnění bočnic 8 

Vak na písek  Povinná výbava ke každému stanu 4 

Závaží 4 

Skládací stůl (š/d/v)  
Postavený: 60/183/74 cm 
Složený: 82/100/10 cm 
Nosnost max. 170 kg 

Volitelný doplněk 1 

 

 
2) Další specifikace:  

Doba a délka vypůjčení  
Termín předání na MAS:   

Termín vrácení na MAS:   

Účel půjčení  

 
3) Vratná záloha v hotovosti  

Výše uhrazené vratné zálohy  

Datum uhrazení  

 
4) Záloha vrácena dne:  

Výše vrácení zálohy  

Datum vrácení zálohy  
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Tento protokol slouží také jako potvrzení o přijetí a vrácení zálohy.  
 

5) Povinnosti a doporučení 
 

• Celý stan se skládá z 1 nůžkové konstrukce a 1 celtové velké střechy (v 1 přepravním 
vaku), 4 bočnic (v 1 tašce) a dále pak jsou zvlášť závaží, vaky na písek a stůl.  

• Ke každému stanu je povinné převzít i vaky na písek a závaží, aby mohl být stan řádně 
ukotven. Vaky na písek mají kapsy, do který se velikostí vejde plastová lahev 1,5l 
naplněná pískem či vodou.  

• Stan musí stavět i skládat min. 2 osoby, aby nedošlo k poškození konstrukce, střechy 
nebo bočnic (plachty).  

• Stan musí být složen až jsou všechny plachty očištěné od nečistot a jsou suché. Při 
skládání plachet doporučujeme mít připravený čistý stůl/podložku, na které budete 
skládat jednotlivé díly bočnic a střechu, aby se poté vešly do vaku a tašky. Předejde se tak 
poškození plachet a zanesení dalších nečistot do vaků. Střecha při převozu nesmí zůstat 
na konstrukci, ale musí být složena zvlášť ve vaku.   

• Vždy si zkontrolujte počty kusů kolíků a kulovitých šroubů na střechu.  

• Za vypůjčené stany a jejich příslušenství, jejich řádnou montáž ručí po celou dobu 
vypůjčení vypůjčitel. 

• Pokud dojde k poškození (vypůjčitel provede fotodokumentaci poškození) či odcizení 
stanu nebo jeho příslušenství, nahlásí škodu na sekretariát MAS, bude proveden zápis do 
předávacího protokolu. Finanční náklady spojené s pořízením nového stanu nebo opravy 
poškozeného stanu či jeho příslušenství hradí vypůjčitel v plné výši.   
 

 
 
 
Jméno a podpis osoby předávající za MAS:   Jméno a podpis osoby přebírající za 

vypůjčitele:  
 
 
Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


