Sklad věcí pro členy SHM Klubu Praha - Počernice

Každý člen SHM Klubu Praha - Počernice si může půjčit níže uvedené věci i pro své osobní účely dle těchto
pravidel:
1) Věci si může půjčovat pouze řádný nebo přidružený člen SHM Klubu Praha - Počernice - t.j. člen, který
se pravidelně účastní aktivit klubu a má zaplacený členský příspěvek.
2) Při zapůjčení věci bude stanoven termín, do kdy se daná věc musí vrátit.
3) Členové si mohou věci půjčovat i pro osobní účely, avšak přednost mají vždy akce a aktivity našeho
klubu. Musíte tedy počítat s tím, že například o prázdninách si většinu věcí půjčují vedoucí na
chaloupky.
4) Člen se zavazuje, že půjčené věci vrátí v původním stavu, čisté a nezničené (čisté pivní sety, čistý,
vyvětraný a suchý stan, apod.). Člen nesmí zatajit případné poškození věci.
5) Nedodržení pravidel může vést k tomu, že členovi bude zakázáno půjčování věcí z našeho skladu.

Pokud si chcete půjčit věci, kontaktujte:
Alžběta Zamazalová - filomenka.betka@gmail.com - tel: 721 092 454
Jiří Zamazal
Rezervujte si věci v dostatečném předstihu. Prioritně nás kontaktujte na email.
Většina věcí se nachází na adrese Mezilesí 1028

/ 13, Praha - Horní Počernice. Na této adrese se většinou
budou vyzvedávat a vracet půjčené věci, pokud nebude dohodnuto jinak.

Deskové hry
Název hry

Poznámky (počet hráčů, čas hraní)

Odkaz

6 bere!

2 - 10 hráčů, 10+; 45 min

odkaz

Activity Gold

4 - 16 hráčů; 12+

odkaz

BANG!

4 - 7 hráčů; 10+; 30 min
Celkem 2 - 3 hry, ale je nutné dát pozor na pomíchané karty

odkaz

BANG! - A Fistful of Cards

BANG rozšíření

odkaz

BANG! - Město duchů

BANG rozšíření, 3 - 8 hráčů

odkaz

Černý Petr

2 kusy

Dixit - rozšíření 2

nutné mít základní verzi

odkaz

Dixit - zíkladní hra

3 - 6 hráčů; 8+; 30 min

odkaz

Dominion

2 - 4 hráči; 8+; 30 min

odkaz

Eketorp

3 - 6 hráčů; 8+; 60 min

odkaz

Galaxy Trucker

2 - 4 hráči; 10+; 60 min

odkaz

Jenga párty

2+ hráčů; 18+

odkaz

Krycí jména

2 - 8 hráčů, 12+, 30 minut

odkaz

Ligretto - červené

2 až 4 hráči, s dalšími druhy až 12 hráčů

odkaz

Ligretto - modré

2 až 4 hráči, s dalšími druhy až 12 hráčů

odkaz

Ligretto - zelené

2 až 4 hráči, s dalšími druhy až 12 hráčů

odkaz

2 - 5 hráčů, 8+, 20 minut

odkaz

Panic lab

2 - 10 hráčů, 8+; 20 min

odkaz

Párty Alias

4+ hráčů; 11+; 45 min

odkaz

Párty Alias Velká Sázka

4+ hráčů; 12+; 30 - 70 min

odkaz

Pirátské kostky

2 - 5 hráčů; 8+; 30 min

odkaz

Sabotér

3 - 10 hráčů; 8+; 30 min

odkaz

Střelené kachny

3 - 6 hráčů, 10+; 20 min

odkaz

TIK... TAK... BUM!

Rozbitá bomba

odkaz

Twister

2+ hráčů; 6+; 10 min

odkaz

Ubongo

2 - 4 hráči; 8+; 30 min

odkaz

Dostihy a sázky

Mafia
Malý princ: Udělej mi planetu
Mikádo
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Další věci na půjčení
Název

Poznámky

stan Coleman Cortes 6 Plus

pro 6 osob, váha 9,2kg, o
 dkaz na další informace

stan Coleman Ridgeline 6 Plus

pro 6 osob, váha 12,2 kg, o
 dkaz na další informace

Turistický atlas ČESKO

Shocart, 2012, o
 dkaz na další informace

Vysílačky Topcom Twintalker 7100

2 vysílačky v jedné sadě, dosah 10km, nabíječky, d
 alší informace

Nerezová termovárnice

2 kusy, objem 40 litrů, s kohoutem (fotka níže)

Skládací pivní set (stůl + 2 lavice)

celkem 5 setů (celkem 5 stolů + 10 lavic)

Párty stan

2 kusy - rozměry 3x3m a 3x4,5m (fotka níže)

Florbalová brankařská výstroj Salming

2 kusy, včetně florbalové helmy (fotka níže)

Fotbalové dresy WEDOS

15 kompletů (dres + šortky + štulpny), žlutozelená barva

Velká lékárna

3 boxy (fotka níže)

Lékárna

1 velká ledvinka (fotka níže)
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Fotky některých věcí
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