REGULAMIN WYPOŻYCZENIA KOSIARKI SPALINOWEJ
Z SOŁECTWA GAŁKÓW MAŁY ZACHÓD
w celu koszenia trawy na Placu Zabaw w Gałkowie Małym
Regulamin określa warunki wypożyczenia kosiarki spalinowej z pełnym bakiem paliwa
którą zarządza Sołectwo Gałków Mały Zachód jako Wynajmującym i Najemcą określony w zeszycie
wypożyczenia, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu:
§1
WYPOŻYCZENIE KOSIARKI SPALINOWEJ WRAZ Z PEŁNYM BAKIEM PALIWA JEST BEZPŁATNE.
 Kosiarkę udostępnia Ludowy Klub Sportowy „GAŁKÓWEK”
 Paliwo do kosiarki zapewniają Sołectwa Gałków Mały Zachód i Sołectwo Gałków Wschód
 Nadzór nad wypożyczaniem kosiarki pełni Sołectwo Gałków Mały Zachód, który reprezentować
będzie Pani Kinga Bilecka zamieszkała na ul. Napoleońskiej 1 w Gałkowie Małym.
 Wypożyczenie i zdanie kosiarki należy umówić telefonicznie z Panią Kingą Bielecką.
§2
WYPOŻYCZENIE I ZWROT
1. Kosiarkę może wypożyczyć osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia po okazaniu zgody
rodzica/opiekuna prawnego.
2. Kosiarka zostaje wypożyczona na maksymalnie 8 godzin od momentu wpisania się w zeszyt
rejestracyjny, wyłącznie w celu wykoszenia trawy na placu zabaw znajdującym się w Gałkowie Małym.
1. Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
2. W niedzielę i święta kosiarka nie jest wypożyczana.
3. Wynajmujący gwarantuje działanie i dobry stan techniczny urządzenia.
4. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego
jakichkolwiek zastrzeżeń.
5. Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie w terminie określonym w zeszycie rejestracyjnym
wypożyczenia, z kompletem wyposażenia, sprawne, w stanie nie wskazującym na uszkodzenia i
nieodpowiednią pracę oraz w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
6. Wypożyczenie obejmuje standardowe wyposażenie urządzenia.
7. Wydanie oraz zwrot urządzenia następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisu
w zeszyt rejestracyjny podstemplowany i podpisany przez wynajmującego oraz podpisany przez Najemcę.
§3
WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem - określonym w instrukcji i przepisami BHP.
2. W trakcie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie.
3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu
technicznego urządzenia.
4. Skutki uszkodzeń, awarii i strat wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia oraz zasad
BHP pokrywa Najemca tj. robociznę oraz części zamienne na podstawie wystawionej faktury naprawy.
5. Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący.
6. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych.
7. Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko na odpowiedzialność Najemcy.
8. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:
uszkodzenia ciała, straty materialne. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
9. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z regulaminu.
10. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem
Postępowania Cywilnego.
11. Najemca podpisując się w zeszycie rejestracyjny, wyraża zgodę na przechowywanie podanych danych
osobowych i zatwierdza zapoznanie się z regulaminem wypożyczenia kosiarki spalinowej.
Podane dane osobowe nie będą udostępniane a stanowią jedynie podstawę do konsekwencji w przypadku
nie stosowania się do regulaminu zgodnie z RODO.

