Výpůjční řád Rané péče MOTÝL o.s.
Raná péče MOTÝL o.s. má široké spektrum didaktických, speciálních a rehabilitačních
pomůcek, didaktických hraček, odborné literatury, beletrie a dalších materiálů. Všechno
toto vybavení nabízí klientům Rané péče i rodičům z klubu Ulita k zapůjčení. Půjčování
pomůcek a literatury se řídí platným výpůjčním řádem a je zpoplatněno.
KDY SI MŮŢU POMŮCKY A KNIHY PŮJČIT?
Kromě půjčování pomůcek a knih během individuálních setkání jsme pro vás připravili
pravidelné výpůjční dny. Ty se konají vždy v pátek, v termínech schůzek klubu Ulita, vždy od
9 do 12 hodin. Termíny schůzek najdete na našich webových stránkách www.motyl-plzen.cz
v sekci Ulita.
Pokud se Vám tyto termíny nehodí, můžete se po dohodě s vedoucí nebo poradkyněmi Rané
péče zastavit pro pomůcky kdykoliv.
KOLIK ZAPLATÍM ZA PŮJČENÍ POMŮCKY?
Není to drahé! Neplatíte každou pomůcku nebo knihu samostatně. Zaplatíte jednorázový
poplatek na dané období a můžete si vypůjčit pomůcek a knih kolik jen chcete.
Pro období 1.9. – 31.12.2011 je stanoven jednorázový poplatek v hodnotě 100 Kč.
Ceník platný od 1.1.2012:
Roční půjčovné (leden – prosinec daného kalendářního roku)
300,- Kč
Pololetní půjčovné (leden – červen, červenec – prosinec
daného kalendářního roku)
170,- Kč
Měsíční půjčovné (vždy od konkrétního dne daného měsíce
do stejného dne měsíce následujícího,
např. 26. 9. – 26. 10.)
70,- Kč
Půjčovné je splatné v den první výpůjčky.
JAKÁ JE VÝPŮJČNÍ LHŮTA?
U nás je to jako v knihovně. Všechny pomůcky jsou půjčovány na dobu maximálně 1 měsíce.
Prodlužování výpůjček je dáno individuálně a odvíjí se od typu pomůcky a její potřebnosti.
Prodlužování výpůjček klientům mimo zaplacené období je možné pouze po zaplacení
poplatku na další období.
JAKÁ JSOU DALŠÍ PRAVIDLA?
Víme, že nehody se stávají, přesto platí následující pravidla:
Vracíte pomůcky čisté a v původním stavu.
Drobné poškození opravíte na vlastní náklady.
Při zničení pomůcky nebo knihy (rozbití, neopravitelné vady, ztracení potřebných dílů,
apod.) zajistíte pomůcku novou.
Pokud pomůcku nevrátíte vůbec, bude Vám naúčtováno penále v hodnotě ceny nové
pomůcky/knihy.
V Plzni, 18.8.2011

