PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA ŁYŻEW z dnia:……….

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA ŁYŻEW z dnia:……….

Wypożyczający (imię i nazwisko):

Wypożyczający (imię i nazwisko):

Przedmiot wypożyczenia:

Przedmiot wypożyczenia:

Zapoznałam/em się z Regulaminem
wypożyczenia łyżew (podpis)

Zapoznałam/em się z Regulaminem
wypożyczenia łyżew (podpis)

Osoba wydająca łyżwy
(czytelny podpis)
Zwrot łyżew – data i czytelny
podpis osoby przyjmującej łyżwy

Osoba wydająca łyżwy
(czytelny podpis)
Zwrot łyżew – data i czytelny
podpis osoby przyjmującej łyżwy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW z dnia 03.09.2019

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW z dnia 03.09.2019

1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Sekcję Łyżwiarstwa Figurowego KS Cieszyn w ramach
szkółki łyżwiarstwa lub zajęć w Sekcji

9. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Sekcję Łyżwiarstwa Figurowego KS Cieszyn w ramach
szkółki łyżwiarstwa lub zajęć w Sekcji

2. Wypożyczający łyżwy zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

10. Wypożyczający łyżwy zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

3. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń.

11. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń.

4. Łyżwy wydawane są na podstawie protokołu wypożyczenia

12. Łyżwy wydawane są na podstawie protokołu wypożyczenia

5. Opłaty pobierane są za każdy miesiąc wypożyczenia. Za okres wypożyczenia uznaje się czas gdy
łyżwy są wydane z magazynu.

13. Opłaty pobierane są za każdy miesiąc wypożyczenia. Za okres wypożyczenia uznaje się czas gdy
łyżwy są wydane z magazynu.

6. Opłata za wypożyczenie łyżew jest zgodna z aktualnym cennikiem, płatna na konto, w tytule
przelewu proszę podać miesiąc oraz imię i nazwisko uczestnika zajęć

14. Opłata za wypożyczenie łyżew jest zgodna z aktualnym cennikiem, płatna na konto, w tytule
przelewu proszę podać miesiąc oraz imię i nazwisko uczestnika zajęć

7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie
wypożyczonego sprzętu. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w
kwocie 200 zł. Za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala Kierownictwo Sekcji.

15. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie
wypożyczonego sprzętu. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w
kwocie 200 zł. Za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala Kierownictwo Sekcji.

8. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew w momencie rezygnacji z
uczestnictwa w zajęciach, na koniec sezonu lub na prośbę Kierownictwa Sekcji

16. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew w momencie rezygnacji z
uczestnictwa w zajęciach, na koniec sezonu lub na prośbę Kierownictwa Sekcji

ZASADY UŻYTKOWANIA ŁYŻEW

ZASADY UŻYTKOWANIA ŁYŻEW

1. Płozy należy po każdym treningu wytrzeć do sucha szmatką.

5. Płozy należy po każdym treningu wytrzeć do sucha szmatką.

2. Nie wolno zostawiać łyżew w plastikowych ochraniaczach.

6. Nie wolno zostawiać łyżew w plastikowych ochraniaczach.

3. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie i bez
ochraniaczy

7. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie i bez
ochraniaczy

4. W przypadku konieczności naostrzenia łyżew wypożyczający powinien skontaktować się z trenerem
lub Kierownikiem Sekcji w celu wykonania ostrzenia. Zabrania się zlecania ostrzenia lub ostrzenia
łyżew bez konsultacji z ww. osobami

8. W przypadku konieczności naostrzenia łyżew wypożyczający powinien skontaktować się z trenerem
lub Kierownikiem Sekcji w celu wykonania ostrzenia. Zabrania się zlecania ostrzenia lub ostrzenia
łyżew bez konsultacji z ww. osobami

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

