Regulamin wypożyczenia/użyczenia sprzętu klubowego
SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością KLUBU.
WYPOŻYCZAJĄCYM może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Klubu. Zaakceptowanie
regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych oraz zgody na sfotografowanie i
zachowanie fotografii Klienta następuje przez podpisanie FORMULARZA wypożyczenia.
1. Wypożyczający
zawiera
z
Klubem
umowę/formularz
zgłoszeniowy,
zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Klub oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt w postaci kompletnego motocykla Pitbike.
3. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.
4. Klub może użyczyć sprzęt Wypożyczającemu na podstawie dokumentu tożsamości
Wypożyczającego lub Rodzica. Klub zastrzega sobie prawo do możliwości skanowania dokumentu.
5. Sprzęt zostanie wydany, Wypożyczającemu który wpłaci kaucję ustaloną przez Klub.
6. Wysokość kaucji jest określona przez Klub i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu.
7. Klub zastrzega możliwość zmian oraz zasad użyczenia sprzętu
8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Klubu od wtorku 01.08.2017
do soboty 05.08.2017 w godz. 9:00 – 11:00
9. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
10. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony
wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
11. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w
dokumencie wypożyczenia.
12. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu
i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie
z przeznaczeniem.
13. Wypożyczający wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
14. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Wypożyczającego.
16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki
nieprawidłowej eksploatacji.
17. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie
z jego przeznaczeniem.
18. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i
zdekompletowanie
sprzętu.
Wysokość
szkody
ustala
Klub
w
oparciu
o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego
lub niekompletnego Wypożyczający upoważnia Klub do zatrzymania kaucji w części stosownej do
uszkodzenia lub braku w sprzęcie .
19. Miejscem
wykonania
umowy
wypożyczenia
sprzętu
jest
Stadion
żużlowy
w Gnieźnie.
20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Gnieźnie.
21. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23
kwietnia
1964
roku
Kodeks
Cywilny
(Dz.U.1971
nr
27
poz.252
|
z późniejszymi zmianami).

