Załącznik nr 3 do Regulaminu Funkcjonowania i Naboru RRS

Umowa użyczenia sprzętu sportowego
Zawodnikowi Regatowej Reprezentacji (RRS) Szczecina

z dnia……………..
numer CZ/ …………………..
Zawarta w dniu ………………….roku w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin – Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19, 70
800 Szczecin, NIP 955-237-72-27, REGON 362292686 którą reprezentuje: Krzysztof Łobodziec,
Dyrektor Centrum Żeglarskiego,zwanym dalej Użyczającym
a
Opiekunami prawnymi Zawodnika …………………………………….., członka Regatowej Reprezentacji
Szczecina, Panią/Panem ………………………………………………., zamieszkałym(ą) w
…………………………………………………………………………………….……………, posiadającym(ą)
dowód osobisty numer……………………………, zwanym(ą) dalej Użytkownikiem
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest stanowiący własność Użyczającego sprzęt:
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Nazwa
Łódź …………….. – numer ISAF………………..,
Wózek
Torba na ster i miecz
Pokrowiec kadłuba dolny i górny
Ster i miecz
Omasztowanie (maszt, bom, rozprze)
Żagiel

Ilość sztuk

2. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Regatowej Reprezentacji Szczecina, opisanymi w Regulaminie
Funkcjonowania i Naboru, Użyczający oddaje Użytkownikowi przedmiot umowy określony w § 1 ust.
1 do bezpłatnego używania na czas określony, to jest od daty jej podpisania do dnia 30 września
następnego roku.
3. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje w użytkowanie przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego
stanem i stwierdza, że jest on zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wydanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem przekazania, stanowiącym zał. nr 4 do
Regulaminu Naboru i Funkcjonowania RRS.
§2
1. Użytkownik / Zawodnik zobowiązany jest używać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
i w sposób odpowiadający właściwościom.
2. Użytkownik / Zawodnik nie może użyczać przedmiotu użyczenia osobom trzecim, pod rygorem
natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy.
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§3
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie przedmiotu umowy wynikające z jego używania
ponad przeciętną miarę oraz powstałe uszkodzenia, takie jak np. pęknięcia, złamania masztów itp..
2. Użytkownik nie może bez zgody Użyczającego dokonywać napraw, poza drobnymi, bieżącymi
naprawami nie wymagającymi specjalistycznej wiedzy.
3. Powierzony sprzęt może być używany zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania i Naboru do RRS.
§4
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub zużycia wykraczającego ponad normalne użytkowanie
przekazanego sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zakupić w jego miejsce nowy sprzęt lub na własny
koszt przeprowadzić naprawy, celem przywrócenia przedmiotu użytkowania do stanu pierwotnego.
§5
Użytkownik zobowiązany jest w okresie trwania umowy do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu umowy w należytym stanie.
§6
Użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Użyczającego o wszelkich okolicznościach
mogących narazić sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie jak również mogących spowodować utratę
sprzętu.
§7
Użytkownik oświadcza, że sprzęt będzie wykorzystywany do reprezentowania Polski oraz miasta
Szczecin w trakcie zawodów krajowych i zagranicznych, jak również treningów i zgrupowań
szkoleniowych w ramach RRS oraz klubu macierzystego Zawodnika.
§8
Umowa wygasa natychmiastowo w przypadkach:
- ustania członkostwa Zawodnika w RRS. W takim przypadku Użytkownik odda sprzęt
Użyczającemu w terminie 5 dni od daty ustania członkostwa.
- użyczenia przedmiotu użyczenia osobom trzecim - § 2, punkt 2 niniejszej umowy
- rażącego niedbalstwa o przedmiot użyczenia.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Użytkownik

…………………………………

Użyczający

…………………………………..
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