CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek

SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNICKÉ
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

JMÉNO ZAPŮJČOVATELE:_______________________________
ADRESA:___________________________________________________
TELEFON:_______________________
UŽIVATEL POMŮCKY*:______________________________________
ADRESA:___________________________________________________

* nevyplňuje se pouze v případě, kdy je zapůjčovatel pomůcky zároveň uživatel pomůcky
ZAPŮJČOVANÁ POMŮCKA:
(včetně inventárního čísla)

______________________________
______________________________

MĚSÍČNÍ POPLATEK:

_________________________
_________________________

DATUM ZAPŮJČENÍ: _____________________________________
DATUM NAVRÁCENÍ: ______________ PŘEVZAL:___________________

ZPŮSOB A MÍSTO PLACENÍ: *měsíčně – *čtvrtletně – *jinak, jak:
*nehodící se škrtněte

POZN.:

*v účtárně – *pracovníkovi terénních služeb (CHPS, CHOS, OA)

Zapůjčovatel prohlašuje, že si po domluvě s pracovníkem Charity chce pomůcku
/............................................................/ smontovat sám. Přebírá tím odpovědnost
za případně vzniklé škody a zavazuje se k jejich uhrazení.
Při zapůjčování postele je zapůjčovatel povinen zajistit přítomnost 2 osob z důvodu obtížnější
manipulace.
Zapůjčovatel platí za pomůcku po celou dobu zapůjčení, i když ji nevyužívá.
Zapůjčovatel se zavazuje vrátit pomůcku v čistém stavu. Neočištěnou pomůcku pracovník
půjčovny nepřevezme.
Půjčování a vracení pomůcek: Jen po telefonické domluvě s pracovníkem půjčovny.
Telefonovat můžete: PO, ČT
8:00 – 17:00 hod
ÚT,ST,PÁ 8:00 – 13:00 hod
Vrácené pomůcky přebírá pouze pracovník půjčovny z důvodu nutné kontroly při
přebrání.
Pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka, mob.: 730 190 401
___________________________
podpis zapůjčovatele

_________________________
podpis pracovníka půjčovny
razítko
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CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek

CENÍK ZAPŮJČOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Název

polohovací postel – nemocniční
matrace
antidekubitní matrace s kompresorem
jídelní stolek
invalidní vozík
chodítko
WC židle dřevěná – křeslo nebo plastová
nástavec na WC
sedačka na vanu
stolička do vany
bazének na mytí vlasů (jednorázové použití)
masážní polštář
žebříček na zvedání
podložní mísa
močová láhev
francouzské hole, berle
podložní kola
šlapadlo
schůdky
* polohovací postel – mechanická
* polohovací postel – elektrická

Platba za jeden měsíc
bez poplatku
50 Kč /samostatně/
100 Kč
80 Kč
200 Kč
30 Kč
50 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
15 Kč
30 Kč
30 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
350 Kč i s matrací
500 Kč i s matrací

* u takto označených pomůcek se cena měsíční úhrady snižuje:
- po 1 roce užívání na polovinu původní ceny
- po 4 letech užívání na čtvrtinu původní ceny
u ostatních výše uvedených pomůcek se cena měsíční úhrady snižuje:
- po půlročním užívání na polovinu původní ceny

Při zapůjčování postele je zapůjčovatel povinen zajistit přítomnost 2 osob
z důvodu obtížnější manipulace.
V Novém Hrozenkově 1. 3. 2012
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