Mikroregion Bystřička

Pravidla pro používání vratných kelímků Mikroregionu Bystřička
Mikroregion Bystřička ve svém majetku spravuje vratné kelímky primárně určené k použití při konání
akcí pořádaných na území mikroregionu. Tyto kelímky je možné si zapůjčit pro konání veřejných akcí
Při zapůjčení je třeba podepsat „smlouvu o výpůjčce vratných kelímků Nicknack“.

KELÍMKY NICKNACK
Napít se dá i JINACK. Stylově, a přitom ohleduplně k přírodě i lidem okolo. Používáním vratných
nicknacků předáš ostatním jasné poselství, že nejsi lhostejný k životnímu prostředí.
Jednorázové kelímky znečišťují prostředí a jejich úklid a zpracování stojí čas a peníze.

Nabízíme pronájem nicknack kelímků objemu 0,5 l.
PODMÍNKY PRONÁJMU VRATNÝCH KELÍMKŮ
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Vratné kelímky jsou pronajímány za úplatu dle aktuálního ceníku
Při pronájmu je podepsána smlouva a předávací protokol
Minimální pronajaté množství je 216 ks (= 1 přepravní box)
Kelímky jsou pronajímány v množství násobků přepravních boxů
Přepravní boxy jsou uzavřeny a „zapečetěny“
Otevřený box je zaúčtován jako 216 použitých kelímků (box s porušenou pečetí)
Vrácený neotevřený box je účtován manipulačním poplatkem za neotevřený box (box
s neporušenou pečetí)
Poškrábaný, prasklý nebo kelímek bez ouška je považován za nevrácený a vyřazen,
stejně tak i box na kelímky.
Na základě smlouvy a předávacího protokolu po vrácení je případný rozdíl ve vráceném
množství spolu s částkou za zapůjčení fakturován organizátorovi akce
Kelímky (dle aktuálního ceníku) jsou pronajímány na krátkodobé akce, většinou od
pátku odpoledne do pondělí dopoledne (na období max na 3 noci). Pokud budou
kelímky vráceny později, bude účtován násobek nájemného za každé započaté
následující období.
Kelímky je nutno vrátit nejpozději 48 hodin od použití
Při využívání na akci pro veřejnost doporučujeme využívat vratnou zálohy ve výši 50 Kč
vč. DPH
Doprava pronajatých kelímků je vždy v režii zájemce o zapůjčení.

KONTAKT
Obec Doloplazy
Email: mc@doloplazy.cz
Tel. 585 356 056
Správce mycího centra Ondřej Pala, tel. 737 423 227
IČO: 00534927
Doloplazy 82, 78356

Obec Doloplazy

mc@doloplazy.cz
tel. 585356056
mob. 602 335 411

Mikroregion Bystřička
CENÍK
Prodej kelímků (vrácení poškozeného kelímku)

35,- Kč

Přepravní box prodej (vrácení poškozeného boxu)

400,- Kč

Pronájem kelímků (vrácení nepoškozených)

2,- Kč

Manipulační poplatek za neotevřený box

50,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21%
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