
KARNEVALOVÁ PKARNEVALOVÁ PKARNEVALOVÁ PKARNEVALOVÁ PŮJJJJČOVNA DDM VYOVNA DDM VYOVNA DDM VYOVNA DDM VYŠKOVKOVKOVKOV    
V naV naV naV naší pí pí pí půjjjjčovnovnovnovně    je výbje výbje výbje výběr zhruba 200 kusr zhruba 200 kusr zhruba 200 kusr zhruba 200 kusů    rrrrůzných kostýmzných kostýmzných kostýmzných kostýmů. V této nabídce jsou . V této nabídce jsou . V této nabídce jsou . V této nabídce jsou 

kostýmy pro dospkostýmy pro dospkostýmy pro dospkostýmy pro dospělé osoby.lé osoby.lé osoby.lé osoby.    

    

Podmínky pPodmínky pPodmínky pPodmínky půjjjjčovny kostýmovny kostýmovny kostýmovny kostýmů    a pa pa pa půjjjjčovnéovnéovnéovné    

1.1.1.1. KostKostKostKostýýýým m m m můžmůžmůžmůže být zapůjčene být zapůjčene být zapůjčene být zapůjčen    jen osobám starším osmnácti jen osobám starším osmnácti jen osobám starším osmnácti jen osobám starším osmnácti 
let, po předložení občanského průkazu, zaplacení poplatku let, po předložení občanského průkazu, zaplacení poplatku let, po předložení občanského průkazu, zaplacení poplatku let, po předložení občanského průkazu, zaplacení poplatku 
aaaa    vratné zálohy 200 Kč (vrací se pouze při splnění všech vratné zálohy 200 Kč (vrací se pouze při splnění všech vratné zálohy 200 Kč (vrací se pouze při splnění všech vratné zálohy 200 Kč (vrací se pouze při splnění všech 
bodů podmínek půjčovny kostýmů). bodů podmínek půjčovny kostýmů). bodů podmínek půjčovny kostýmů). bodů podmínek půjčovny kostýmů).     

2.2.2.2. Kostým je nutné vrátit čistý, nepoškozený. Zákaz jakýchkoliv Kostým je nutné vrátit čistý, nepoškozený. Zákaz jakýchkoliv Kostým je nutné vrátit čistý, nepoškozený. Zákaz jakýchkoliv Kostým je nutné vrátit čistý, nepoškozený. Zákaz jakýchkoliv 
úprav kostýmů (přešivání, . . .)úprav kostýmů (přešivání, . . .)úprav kostýmů (přešivání, . . .)úprav kostýmů (přešivání, . . .)    

3.3.3.3. Základní sazba půjčovného je určena maximálně na jeden Základní sazba půjčovného je určena maximálně na jeden Základní sazba půjčovného je určena maximálně na jeden Základní sazba půjčovného je určena maximálně na jeden 
týden.týden.týden.týden.    

4.4.4.4. Sazba na více dní dle individuální dohody Sazba na více dní dle individuální dohody Sazba na více dní dle individuální dohody Sazba na více dní dle individuální dohody     
5.5.5.5. Ceny jsou stanoveny za každý kostým a doplněk zvlášť.Ceny jsou stanoveny za každý kostým a doplněk zvlášť.Ceny jsou stanoveny za každý kostým a doplněk zvlášť.Ceny jsou stanoveny za každý kostým a doplněk zvlášť.    
6.6.6.6. K nK nK nK některým kostýmům nabízíme doplňky, jako jsou klobouky, ěkterým kostýmům nabízíme doplňky, jako jsou klobouky, ěkterým kostýmům nabízíme doplňky, jako jsou klobouky, ěkterým kostýmům nabízíme doplňky, jako jsou klobouky, 

čepice, čepce, paruky, koruny ačepice, čepce, paruky, koruny ačepice, čepce, paruky, koruny ačepice, čepce, paruky, koruny a    opasky.opasky.opasky.opasky.    
7.7.7.7. Pro půjčování nejsou kPro půjčování nejsou kPro půjčování nejsou kPro půjčování nejsou k    dispozici boty.dispozici boty.dispozici boty.dispozici boty.    
8.8.8.8. Doporučujeme telefonickou či eDoporučujeme telefonickou či eDoporučujeme telefonickou či eDoporučujeme telefonickou či e----mailovou dohodu předem.mailovou dohodu předem.mailovou dohodu předem.mailovou dohodu předem.    
9.9.9.9. Masky je potřeba si vyzvednout osobně a také osobně Masky je potřeba si vyzvednout osobně a také osobně Masky je potřeba si vyzvednout osobně a také osobně Masky je potřeba si vyzvednout osobně a také osobně 

vrátit. Masky vrátit. Masky vrátit. Masky vrátit. Masky nnnnezasíláme na dobírkouezasíláme na dobírkouezasíláme na dobírkouezasíláme na dobírkou, Českou poštu ani , Českou poštu ani , Českou poštu ani , Českou poštu ani 
žádnou jinou spediční firmou.žádnou jinou spediční firmou.žádnou jinou spediční firmou.žádnou jinou spediční firmou.    

10.10.10.10. Nepůjčujeme v době prázdnin, státních svátků a víkendů.Nepůjčujeme v době prázdnin, státních svátků a víkendů.Nepůjčujeme v době prázdnin, státních svátků a víkendů.Nepůjčujeme v době prázdnin, státních svátků a víkendů.    

Na případné bližší dotazy vám ráda odpoví Magda Musilová.  

kontakt: musilova@ddm.vys.cz 
�   517 348 962 
 

DobaDobaDobaDoba    ppppro pro pro pro půjjjjčení kostýmení kostýmení kostýmení kostýmů    
 

Pondělí:  1530 - 1800 hod. (vrácení kostýmů) 
Úterý:  1000 - 1100 a 1630 — 1800 hod. (půjčení) 
Jinou dobu je nutné domluvit předem s paní Musilovou. 
Nepůjčujeme v době prázdnin, státních svátků a víkendů. 


