Road Show ČBA 2018
(verze 1.3.2018)
1) Rozsah RŠ 2018
a) 3x Nafukovací tunel, 1x pálkařský tunel + L-Screen, 1x nafukovací skákadlo (společné
s Českou softballovou asociací)
i)
Materiál pro jeden nafukovací tunel: 1x Nafukovací tunel Baseball Czech,
1x stativ, 20x míč měkký, 2x plastová pálka, 1x ballbag
ii)
Materiál pro pálkařský tunel: 1x pálkařský tunel včetně sítě, 1x Lsreen
včetně sítě, 1x stativ, 20x míč měkký, 2x plastová pálka, 1x ballbag
b) 1x maskot Fair Boy
c) 2x mobilní střídačky
d) 1x radar na měření rychlosti nadhozu

Společné skákadlo ČBA a ČSA
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Mobilní střídačky

2) Úložiště 2018
a) RŠ A Brno - klub Draci, MBS – ul. Sokolova 2h
Kontaktní osoba – Jan Felkl, email: jfelkl@draci.cz, tel.: 723 306 856
b) RŠ B Frýdek Místek - klub Klasik, ul. 28.října 2428
Kontaktní osoba – Ondřej Gongol, email: Ondrej.Gongol@seznam.cz, tel.: 703 168 158
c) RŠ C Praha PBS - klub Tempo Titans Praha, ul. Zelenkova 3/530, Praha
Kontaktní osoba – Adam Nevěřil, email: aneveril@titans.cz, tel.: 737 676 381
d) RŠ D Společné skákadlo ČSA/ČBA + Maskot Fair Boy, mobilní střídačky - klub Tempo
Titans Praha, ul. Zelenkova 3/530, Praha
Kontaktní osoba – Adam Nevěřil, email: aneveril@titans.cz, tel.: 737 676 381
e) Radar, skládací pálkařský tunel + L-screen
Uskladnění – ČBA (Strahov), ul. Zátopkova 100/2, Praha 6
Kontaktní osoba – Karel Jaksch, email: jaksch@baseball.cz, tel.: 773 759 222
3) Reservační systém na baseball.cz
a) Umístěn odkaz na manuál a reservační systém do hlavního menu baseball.cz,
b) Reservační systém v roce 2018 je k dispozici pro Road Show A – D a maskota, radar,
střídačky, pálkařský tunel + screen
c) Po reservací se zájemci vygeneruje potvrzovací email o přijetí objednávky, obsahující:
i) smlouvu o zapůjčení
ii) pokyny k užívání RŠ (manuál)
iii) platební příkaz na výši 200,- Kč (vyjma společného skákadla ČBA a ČSA)
V případě zapůjčení materiálu vypsaného níže musí být složena vratná záloha ve výši
5.000,-Kč. Jedná se o tento materiál: radar, mobilní střídačky, pálkařský tunel se
screenem a maskot. Vratná záloha se u zapůjčeného materiálu nenačítá, a pokud je
vše vráceno v pořádku nebo takovém stavu, ve kterém bylo zapůjčeno, bude vratná
garance vrácena.
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d) Pro označení dat v kalendáři tým uvádí celkový počet dní půjčení, tj. včetně vyzvednutí a
vrácení materiálu.
e) Možnost zrušení reservace klubu, který zapůjčený materiál poškodí nebo ztratí a
neuhradí náklady s pojené s uvedením do původního stavu nebo nedodržuje podmínky
zapůjčování.
4) Rozpočet
a) Půjčovné RŠ A – D (vyjma společného skákadla ČBA a ČSA) ve výši 200,-Kč / půjčení.
Částka slouží k servisu RŠ. Vybraná částka, pokud nebude využitá na servis RŠ v daném
roce, bude její část ve výši 80% předána KMR ČBA na vybraný rozvojový projekt. 20%
vybrané částky v daném roce bude převedeno do dalšího roku a bude použito pouze na
servis RŠ.
i)
uskladnění v každém městě jde z rozpočtu a je v režii regionálního
pracoviště,
ii)
servis dle potřeby stavu jednotlivých RŠ, jde z fondu na opravy, viz
„půjčovné“,
5) Systém půjčování přes datovou komunikaci na baseball.cz
a) Nutnost mít klubové přihlašovací údaje (stejné jako pro registraci, překládání zápasů,
apod.)
b) Rezervace RŠ
c) Rezervace skákadlo
6) Pravidla a podmínky pro půjčování
a) Pravidla pro půjčování
i)
Využití kluby dle tohoto stanoveného rozdělení:

Brno (RŠ A) pro region JIH a SEVEROVÝCHOD
Frýdek Místek (RŠ B) pro region VÝCHOD, SEVEROVÝCHOD
Praha (RŠ C) pro region SEVEROZÁPAD A JIHOZÁPAD,
Společné skákadlo (RŠ D), radar, klec, mobilní střídačky, maskot bez
omezení (*).

ii)
iii)
iv)
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(*) Nafukovací skákadlo je společným majetkem ČBA a ČSA a oba národní svazy
uzavřeli o uskladnění a půjčování smlouvu o spolupráci.
Pro rok 2018 má skákadlo ve správě ČBA, oddíly ČSA žádají o zapůjčení skrze svůj
svaz.
Reservace přes baseball.cz.
Vybrání termínu (maximálně pět dní). Delší termín může povolit regionální
pracoviště, které má RŠ ve správě.
Elektronické podepsání smlouvy o výpůjčce, včetně pravidel o zapůjčení a
předání při zapůjčení materiálu. Tento akt proběhne při reservaci.

tel./fax. +420 242 429 211
e-mail: baseball@baseball.cz
www.baseball.cz

IČO: 48548421
DIČ: CZ48548421
bank. spojení: 1724008504/0600

v)
vi)

Uhrazení poplatku. Možnost zaslání ročního paušálu, vratné zálohy. Při
nedočerpání by byla částka vrácena.
Kontrola materiálu před půjčením a při vrácení vypůjčeného materiálu vždy za
přítomnosti odpovědné osoby k dané RŠ. V případě poškození nebo ztráty uvést
do původního stavu, případně poškozený nebo chybějící materiál uhradit.

Road Show uskladněna v Praze (region Severozápad a Jihozápad)
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