
ZÁPŮJČKA
Já, níže podepsaný(á)

Jméno, příjmení:

Adresa místa trvalého pobytu: 

Datum narození:

Číslo dokladu totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz): 

níže svým podpisem stvrzuji následující skutečnosti a závazky:

• Převzetí tabletu Huawei MediaPad M3 Lite (dále jen „tablet“) ve stavu bez závad s vratnou zálohou 500 Kč pro účely 
hry Příběhy z kasemat v rámci Národní kulturní památky Hrad a pevnost Špilberk.

• Ze strany pověřeného zaměstnance Muzea města Brna, příspěvková organizace (dále jen „Muzeum“) jsem byl(a) 
seznámen(a) se základními principy fungování i bezpečného zacházení s tabletem.

• Přebírám odpovědnost za případné škody na tabletu, které způsobím v čase jeho zapůjčení.

• Zavazuji se tablet vrátit zaměstnanci Muzea v místě, kde tablet převzal, a to před opuštěním prostor Hradu Špilberk.

• V případě poškození tabletu je Muzeum oprávněno zadržet složenou zálohu v plné výši do doby provedení opravy 
tabletu, přičemž záloha bude použita k úhradě opravy a výloh s ní spojených.

• V případě, že složená záloha nepokryje náklady na opravu, zavazuji se uhradit náklady na opravu neprodleně po té, 
co budou tyto známy, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy budu k úhradě písemně vyzván(a) 
Muzeem.

• V případě ztráty, zničení či neopravitelného poškození tabletu uhradím Muzeu obvyklou cenu tabletu v její plné výši 
v daném okamžiku a to neprodleně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy k tomu budu písemně 
vyzván(a) Muzeem.

V Brně dne:                Podpis:

Muzeum města Brna, příspěková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČ: 00101427, DIČ: CZ00101427
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl Pr, vložka 34

Prohlášení o ochraně osobních údajů:
Muzeum města Brna, příspěvková organiza-
ce, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou 
považovány za přísně důvěrné a je s nimi na-
kládáno v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 
a Zásadami zpracování osobních údajů pro 
zákazníky Muzea města Brna, příspěvkové 
organizace, které jsou v plném znění k  dis-
pozici na pokladnách, jakož i na dalších 
místech.

Razítko, kterým Muzeum stvrzuje souhlas 
s výše uvedenými skutečnostmi, závazky 
vypůjčitele a převzetí vratné zálohy:

Razítko, kterým Muzeum stvrzuje zpětné 
převzetí tabletu bez závad a vrácení zálohy: 


