VŠETKÝM ZÁUJMECOM O KROKOMER

MK SZOŠ má k dispozícii elektronický krokomer. Tento krokomer je za nižšie uvedených podmienok k dispozícii členom SZOŠ pre tvorbu máp pre OŠ.

Podmienky požičiavania krokomera.

1.	Krokomer je zverený do starostlivosti Mapovej komisie SZOŠ (MK SZOŠ).
2.	MK SZOŠ ho na požiadanie zapožičiava v súlade s týmito podmienkami za účelom tvorby máp pre OŠ.
3.	Ak majú o krokomer záujem viac ako dvaja záujemcovia na ten istý čas, požičia sa tomu, kto svoj záujem oň nahlási MK SZOŠ skôr.
4.	Krokomer sa požičiava za úhradu vo výške 5 Sk/deň požičania.
5.	Maximálna doba požičania je jeden mesiac. Ak v tejto lehote nebude krokomer vrátený niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ, resp. na sekretariát SZOŠ, bude za každý ďalší deň účtované 30 Sk/deň požičania.
6.	Úhradu je potrebné zaplatiť po vrátení, podľa príslušného počtu dní v hotovosti oproti príjmovému dokladu.
7.	Pri strate alebo zničení krokomera je ten, kto si ho požičal, povinný nahradiť škodu zakúpením nového ekvivalentného krokomera alebo uhradením nákladov na jeho obstaranie, t.j. 50 Sk.
8.	Súčasťou týchto podmienok, ktoré sa prevzatím krokomera jeho používateľ zaväzuje dodržiavať, je aj Návod na používanie krokomera pri tvorbe máp pre OŠ.


Návod na používanie krokomera pri tvorbe máp pre OŠ.

K krokomeru je priložená batéria, ktorú je potrebné držať osobitne, do krokomeru vložiť pred jeho použitím a po použití je potrebné ju znova vybrať,

Postup práce:

1.	Otvoriť kryt batérie, vložiť baterku a založiť kryt.
2.	Prístroj založiť na opasok alebo horný lem nohavíc. 
3.	Stlačiť tlačidlo, ktorým sa prístroj resetuje tak, aby displej ukazoval nulu. 
4.	Rovnomerne kráčať, prístroj zaznamenáva otrasy vyvolané chôdzou. 
5.	Po ukončení chôdze odčítať počet krokov a prístroj znovu resetovať pred ďalším meraním. 
6.	Po ukončení práce s krokomerom je potrebné opäť vybrať baterku.


Bližšie informácie Vám radi poskytnú členovia MK SZOŠ:

Martin Bednárik, geofmabe@savba.sk  		02/59410602 (9.00 – 17.00)

Rado Jonáš, radoslav.jonas@swedishtrade.se  	02/57202711  (9.00 – 17.00) 
								02/64777116 (18.00 – 22.00)
Za MK SZOŠ Rado Jonáš

