KOMUNITNÁ POŽIČOVŇA

KNIŽNICA VECÍ
Načo kupovať, keď si môžeš požičať?
NÁRADIE, DOMÁCE SPOTREBIČE,
ŠPORTOVÉ A KEMPINGOVÉ VYBAVENIE,
HUDOBNÉ NÁSTROJE, KNIHY A INÉ

Knižnica vecí funguje v rámci eko-komunitnej
obývačky Bystro na Karpatskej 3 v Bratislave

AKO TO
FUNGUJE
Kroky k požičaniu
REGISTRÁCIA (+ členské/kredit)
REZERVÁCIA predmetu online
PREVZATIE v Bystre na Karpatskej

(ideálne v rámci otváracích hodín
ut/št medzi 17-22) + potvrdenie
prevzatia v aplikácii knižnice
POUŽÍVANIE predmetu (1 - 11 dní)

VRÁTENIE predmetu v Bystre a jej

potvrdenie adminom v aplikácii

REGISTRÁCIA

1. REZERVÁCIA
predmetu online

4. VRÁTENIE
do Bystra
2. PREVZATIE
veci v Bystre

3. POUŽÍVANIE
(max 11dní)

Za akých podmienok si
môžem niečo požičať?
Na využívanie knižnice stačí mať
uhradené ročné členské, ktoré
následne slúži ako kredit.

Ak má požičiavaný predmet dennú
cenu, tá sa bude z kreditu
odrátavať. Tak isto sa kredit odráta
ak by ste prekročili výpožičnú dobu
(maximálna je 11dní).

Čo si možno požičať?
NÁRADIE na bežné aj väčšie

domáce opravy, ako vŕtanie, rezanie,
maľovanie, repasovanie nábytku
alebo na bicykle.
DOMÁCE SPOTREBIČE
A VYBAVENIE ako pekáreň na

chlieb, sušička ovocia, vysávač,
odšťavovač, bábovková forma...
ŠPORTOVÉ A KEMPINGOVÉ
VYBAVENIE, napríklad stan,

spacáky, plynový varič, snowboard...
HUDOBNÉ NÁSTROJE
A VYBAVENIE ukulele, gitara,

cajon, zosilňovač...
KNIHY s eko tématikou ako Zelené

klamstvo, Klíma - Nový príbeh a iné.

Je mnoho vecí, ktoré používame len raz za čas a viac
by sa nám hodilo si ich len občas požičať. Od kamoša,
rodiny, suseda...alebo z Knižnice vecí. ;)
Knižnica vecí je nekomerčná požičovňa predmetov,
ktorá vznikla popri eko-komunitnej obývačke Bystro.
Snažíme sa žiť pomalšie, pomáhať si a tiež ukazovať
prirodzené ekologické riešenia. Tie sa podľa nás
nenachádzajú v kupovaní nových „eko” výrobkov, ale
v požičiavaní, zdieľaní a opravovaní.
Za tím Bystra Terez, Vera a Nicolas

Táto brožúrka vznikla aj vďaka podpore HM SR Bratislava
a grantovému programu Komunity., Ďakujeme :)

