
                         
 

 

Žiadosť o zapožičanie sady edukačných pomôcok 
 

1. Údaje o žiadateľovi 

Meno a priezvisko:  

Adresa:  

Mobil:  

Názov školy:  

 

2. Čas zapožičania 

Zapožičiavam si veľkú / malú sadu pomôcok (nehodiace sa prečiarknite) na obdobie od ..................... do 
........................ t.j. ..................... pracovných dní. Maximálna doba zapožičania sady je 2 týždne t.j. 14 kalendárnych 
dní. Sadu pomôcok si žiadateľ zapožičia a vráti osobne z/do kancelárie DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, 
Podunajská 24, 82106 Bratislava, konkrétne .................................................................... (meno zamestnanca DAPHNE) 
vo vopred dohodnutom čase (kvôli kontrole prevzatej sady). Iný spôsob výpožičky je nevyhnutné dohodnúť 
individuálne so zamestnancom DAPHNE a podmienky uviesť v tejto žiadosti 
................................................................................................................................................................... 

 

3. Vratná záloha  
Za zapožičanie veľkej / malej sady pomôcok (nehodiace sa prečiarknite) platí nasledovná vratná záloha: malá sada (v 
hodnote 279,22 EUR) 30 EUR a veľká sada (v hodnote 895,82 EUR) 50 EUR. Žiadateľ má nárok na vrátenie zálohy 
v plnej výške len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá kompletnú sadu pomôcok (viď príloha s fotodokumentáciou 
pomôcok) riadne a včas. V prípade poškodenia bude škoda odpočítaná od vratnej zálohy.  

 

4. Poškodenie 
V prípade poškodenia akejkoľvek pomôcky žiadateľ ponechá a odfotí poškodenú pomôcku v sade pomôcok. Žiadateľ 
nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy a je zodpovedný za primeranú 
manipuláciu a použitie všetkých pomôcok. Žiadateľ nie je oprávnený prenechať sadu pomôcok tretej osobe okrem 
žiakov svojej triedy a zároveň musí byť prítomný pri žiakoch pri práci s pomôckami. 

  

5. Označenie sady pomôcok 

Žiadateľ rešpektuje, že taška ako aj každá jednotlivá pomôcka / resp. obal pomôcky zo sady pomôcok je a ostane 
označená logom DAPHNE a logom BSK tak, ako je uvedené na fotografiach v prílohek žiadosti. 

 

6. Vyhlásenie žiadateľa 
Čestne vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol (a) pravdivo. Som si vedomý (á) právnych následkov, uvedenia 
nepravdivých údajov ako aj toho, že poškodenú pomôcku som povinný (á) ponechať v sade pomôcok a odôvodniť jej 
poškodenie. Súhlasím s doložením min. 3 rôznych fotografií (formát JPG) dokumentujúcich používanie pomôcok zo 
sady žiakmi na mailovú adresu daphne@daphne.sk najneskôr do 5 dní od vrátenia sady t.j. do ………………… Súhlasím s 
vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre poskytovanie služby zapožičanie sady edukačných pomôcok. 
 
 
V ............................................ dňa ............................ 
 
 
Podpis žiadateľa ........................................................ 
 
 
Sady pomôcok boli vytvorené vďaka finančnej podpore z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja 

vidieka 2019, oblasť podpory Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v rámci projektu „Príroda, ktorá učí v BSK“. Tento projekt 
finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. 
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