AZ E-MISSZIÓ EGYESÜLET, CSIPERKE ERDEI ISKOLA ÉS TÁBOR
KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA

1. A kerékpárok tárolási helye Márokpapi, Kossuth út 111.
2. A kölcsönzés általános feltételei
2.1. Az E-misszió Egyesület tulajdonában lévő kerékpárokat kizárólag a Csiperke Erdei
iskola és Táborban megszálló vendégek vehetik igénybe.
2.2. A kölcsönzésre vonatkozó igényt az Erdei Iskolában kell bejelenteni. A gondnok vagy
a táborvezető gondoskodik a kerékpárok kiadásáról és visszavételéről, valamint a
letéti-, a kölcsönzési díj, és a pótdíj beszedéséről.
2.3. 18 év alatti gyermek/fiatalkorú részére kerékpárt kizárólag törvényes képviselője,
illetőleg felnőtt kísérője kölcsönözheti ki.
2.4. Kerékpárt kölcsönözni a "Kerékpárkölcsönző lap" aláírásával, valamint a 6. pontban
meghatározott letéti díj megfizetésével lehet.
A kerékpárkölcsönző lapon a szolgáltatást igénybe vevő nyilatkozik, hogy
a) aláírásával a kerékpárkölcsönzésre vonatkozó jelen kölcsönzési feltételeket
tudomásul veszi és elfogadja;
b) a kerékpár rendeltetésellenes használatából adódó, gondatlan, vagy szándékos
károkozás esetén az okozott kárt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi
IV.törvény rendelkezései szerint megtéríti;
c) a kerékpár elvesztése, megsemmisülése esetén a teljes kárt megtéríti;
d) jogvita esetén elfogadja a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét;
e) tudomásul veszi, hogy az E-misszió Egyesület a letéti díjból a kölcsönzés díját, a
pótdíjat és az okozott kár összegét is levonhatja; azon követelést, amelyre a letéti díj
nem nyújt kellő fedezetet, az E-misszió Egyesület érvényesítheti a szolgáltatást
igénybe vevő felé;
f) a KRESZ szabályait ismeri.
2.5. A kerékpárok egyedi zárására az E-misszió Egyesület "lakatot" biztosít.
3. Kölcsönzési idő
Kerékpárt kölcsönözni órára (minimum kölcsönzési idő 2 óra), napra, valamint 1 hétre
lehet. Egy hetes kölcsönzésre csak az E-misszió Egyesület tábori programjain résztvevők
számára van lehetőség.
A napi kölcsönzési időt naponta reggel 830 órától 1800 óráig kell számítani.
4. Kölcsönzési díjak
Óradíj:
300 Ft/óra
Napi díj:
1000 Ft/nap
Heti díj:
5000 Ft/hét
A kölcsönzési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!

5. Pótdíj
Az a vendég aki a kikölcsönzött kerékpárt a 3. pontban meghatározott kölcsönzési idő
lejártát követően szolgáltatja vissza, pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj összege egységesen
minden megkezdett óránként bruttó 300 Ft.
6. Letéti díj
6.1. A szolgáltatást igénybe vevő a kerékpár átvételével egyidejűleg letéti díjat köteles
fizetni. A letéti díj összege kerékpáronként 10.000 Ft.
6.2. A letéti díj fedezetül szolgál az 5. pontban meghatározott pótdíjra és a szolgáltatást
igénybe vevő által a kerékpárban okozott kár megtérítésére is.
6.3. A szolgáltatást igénybe vevő által a kerékpárban okozott kár összegének megítélésére
kizárólag a gondnok vagy a táborvezető jogosult.
6.4. Azon követelést, amelyre a letéti díj nem nyújt kellő fedezetet, az E-misszió Egyesület
számlával érvényesítheti a szolgáltatást igénybevevő felé.
7. Fizetési feltételek
7.1. A kölcsönzési és letéti díjat a szolgáltatás igénybevételekor, a "Kerékpár kölcsönzési
lap" aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.
7.2. Az 5. pontban meghatározott pótdíjat a kerékpárok leadásával egyidejűleg kell
megfizetni, amely a letéti díjból kerül levonásra.
7.3. A letéti díjat - a 5. és 6. pontban foglaltak figyelembe vételével - a kerékpár leadásával
egyidejűleg kell a vendégnek visszafizetni.
8. A jelen kölcsönzési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
E-misszió Egyesület
Márokpapi, 2010. július 31.

