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УСЛОВИ ЗА ПОЗАЈМЉИВАЊЕ НОШЊИ 
 

1. Играчи или они који позајмљују ће бити лично одговорни за трошкове било каквог 
чишћења које буде неопходно због флека или трагова мрља на ношњи. 

2. Ако је ношња враћена оштећена или некомплетна, играч или онај који позајмљује 
прихвата да сноси трошкове поправке или замене ношње уколико је то неопходно. 

3. Уколико играч или онај који позајмљује не врате ношњу заказаног датума, тада су 
играч или онај који позајмљује обавезни да плате 10 долара недељно све док се 
ношња не врати. 

 
Пуна цена замене ће бити наплаћена за сваки предмет који је изгубљен, украден или 
оштећен. Вреће за одећу треба такође да буду враћене заједно са вашом ношњом.   
 
Ово је неоходно да се заведе, јер ћемо овако подстаћи народ да пази на наше ношње и да их 
у реду враћа, да би могле бити коришћене поново од стране других. Молимо Вас да све 
предмете враћате опране и испеглане када је то потребно сваки пут када позајмљујете.  
 
Потписивањем регистра за позајмљивање ношњи Ви прихватате услове који су наведени 
горе. 
 
УО ЦШО Св Сава и под одбор фолклора 
 
 

GENERAL BORROWING CONDITIONS ON NOSNJE 
1.  Dancers or borrower will be responsible for the cost of any special cleaning required as a 

result of any stain or damaging mark caused to the costume. 
2. If the costume is returned damaged or incomplete, dancers or borrower agree to pay the 

cost of repair or replacement of the costume as is necessary. 
3.  If dancers or borrowers do not return the costume on the required date then the dancer or 

borrower will be responsible to pay a late charge of $10 per week until such time as the 
costume is returned. 

Full replacement cost will be charged on any items, lost, stolen or damaged. Garment bags 
need to be returned along with your costume. 
  
We need to implement this to encourage people to look after our costumes and return them 
promptly so that they may be used again by others. Please return all items washed, ironed where 
necessary each time you borrow. 
  
By signing the Nosnja Borrowing Register you will be accepting the terms & conditions outlined 
above. 
  
Regards. 
   
Managing Committee of St Sava Parish and School & Folklore sub-committee. 


