
Vyhláška o projektoru

vyhláška je účinná od 22.10.2010 

1. správce projektoru

Jan Řihošek – Ouško

Brněnská 440, Židlochovice

tel: 739 027 533

email: rihosek.jan@gmail.com


2. možnost zapůjčení

Projektor je možné zapůjčit po domluvě se správcem projektoru (dále jen správce). 
Upřednostňovány budou nejprve akce pro středisko, dále v rámci ostatních skautských akcí a to 
zejména výchovného charakteru a v poslední řadě akce soukromé. Nedomluvíte-li se jinak, 
projektor je nutné převzít od správce. Zodpovědná osoba není oprávněná pronajímat či půjčovat 
projektor třetí straně.


3. postup při zapůjčení a vrácení projektoru

1.Zájemce o zapůjčení projektoru (dále jen zájemce) si ověří dostupnost projektoru zde. Pokud je 
v požadovaném termínu projektor k dispozici, kontaktuje správce a domluví se na termínu 
vypůjčení a vrácení projektoru (doporučujeme alespoň 14 dní předem).

3.Správce po odsouhlasení výpůjčky ihned zajistí záznam o rezervaci projektoru na webu 
(informaci od kdy do kdy, kdo a za jakým účelem si chce projektor půjčit, pošle na email: 
mmzicek@seznam.cz).

4.Při přebírání projektoru správce seznámí zájemce s ovládáním a s obecnými zásadami užívání 
projektoru.

5.Zájemce obdrží v tištěné podobě vyhlášku o projektoru.

6.Zájemce si zkontroluje stav projektoru a příslušenství, případné nedostatky se zaznamenají do 
výpůjční knihy.

7.Správce zaznamená stav promítacích hodin při předávání.

8.Správce provede záznam o vypůjčení do výpůjční knihy a vybere případnou vratnou zálohu.

9.V daném termínu zájemce vrátí projektor správci, ten zkontroluje stav a vše zaznamená do 
výpůjční knihy, případně vrátí vratnou zálohu.


4. cena za půjčení

Cena za zapůjčení projektoru se skládá z vratné zálohy, z poplatku za promítací den a za každou 
hodinu promítání. Při nedodržení termínu vrácení budou opožděné dny počítány dle ceníku a 
vystavujete se nebezpečí, že Vašemu příštímu požadavku nebude vyhověno. Cenu lze uhradit v 
hotovosti oproti daňovému dokladu při vrácení projektoru. Promítacím dnem se rozumí den, kdy 
chcete mít projektor k dispozici (tj. včetně dnů, kdy se projektor nepoužívá). Časem promítání se 
rozumí čas, kdy je projektor zapnutý, počítá se každá započatá hodina – údaj z čítače na 
projektoru. Pokud bude čítač při vrácení vynulovaný nebo bude jeho stav menší než při předání, 
platí se paušální poplatek 200Kč za promítání.


5. odpovědnost


Typ využití Promítací den Promítací 
hodina

Opožděné 
vrácení Vratná záloha

Střediskové akce Zdarma Zdarma 0Kč/den 0 Kč

Skautské akce 
mimo středisko

Zdarma 20 Kč 50Kč/den 500 Kč

Soukromé akce 
členů střediska

Zdarma 20 Kč 50Kč/den 0 Kč

Ostatní soukromé 
akce

50 Kč 20 Kč 50Kč/den 500 Kč
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Osoba, která si projektor zapůjčila, je plně odpovědná za škody, které na projektoru vzniknou. V 
případě úmyslného způsobení škody nebo škody vzniklé nedbalým zacházením může být po 
zodpovědné osobě požadována náhrada škody.


6. obecná pravidla používání projektoru

Při přepravě a používání projektoru je důležité brát v potaz, že projektor je složité zařízení složené 
z elektronických a optických částí. Zacházení v rozporu s uživatelskou příručkou přiloženou k 
projektoru může projektor poškodit, nebo minimálně snížit jeho životnost.

Obecně lze uvést pár doporučení při používání projektoru:

- projektor přepravujte vždy pečlivě uzavřený v brašně

- při instalaci v místě promítání umístěte projektor na stabilní vodorovnou podložku (k dorovnání 
do vodorovné polohy slouží dvě stavitelné nožičky vpředu uprostřed a v levém zadním rohu 
spodní části projektoru)

- pro připojení projektoru k počítači (PC) slouží VGA kabel přiložený v brašně projektoru (jiné 
možnosti připojení konzultujte se správcem)

- pro připojení do sítě slouží síťový kabel taktéž přiložený v brašně

- kabely jsou do příslušných konektorů připojit jen s minimálním úsilím, proto se vyvarujte použití 
hrubé síly

- po instalaci kabelů a nasměrování projektoru připojte síťový kabel do zásuvky

- odkryjte promítací optiku sundáním krytky v přední části projektoru

- pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko power, nyní začne tlačítko power blikat a žhavit lampu. 
Jakmile tlačítko kontinuálně svítí, projektor je připraven k použití.

- v případě, že je projektor správně zapojen a výstup počítače PC je správně nastaven, projektor 
promítne krátce úvodní obrázek a začne promítat vaši obrazovku

- v případě, že promítaný obraz není ostrý, je možné jej zaostřit pootočením stříbrného 
vrubovaného kroužku v přední části objektivu. Rovněž tak je možné obraz mírně zvětšit či zmenšit 
pomocí posuvné páčky umístěné poblíž zaostřovacího kroužku.

- po ukončení promítání projektor neodpojujte za chodu ze sítě, pouze stiskněte tlačítko power, 
pro vypnutí jej stiskněte ještě jednou. Projektor zhasne a krátce dochladí promítací lampu (hlasitý 
zvuk větráku)

- zakryjte optiku projektoru krytkou

- nyní můžete projektor bezpečně odpojit ze sítě a odpojit také VGA kabel

- projektor vložte do brašny a patřičně upevněte proti vypadení

- kabely a manuály taktéž vložte do brašny tak, aby nemohli poškodit projektor

- nyní je projektor připraven k vrácení

V případě, že budete mít jakýkoli dotaz k funkci a možnostem projektoru, neváhejte kontaktovat 
správce, vyvarujete se tak možným problémům.

Poznámka: V případě, že nejste spokojení s barevným podáním projekce, je možné následující 
řešení:

a)projektor umí upravit obraz tak, aby bylo možné promítat na ne zcela ideální barevný podklad 
(sněhově bílou).

b)je možná změna barevné škály tak, aby barvy co nejvěrněji odpovídali vašim požadavků

O těchto možnostech se rovněž tak informujte u správce.


