Regulamin Korzystania z
Mobilnego Centrum Prezentacyjnego
MCP zostało stworzone w ramach projektu: „Czas Na Rozwój” dofinansowanego ze
środków „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”
realizowanego przez Fundacje Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz
Stowarzyszenie Europa i My.

SPRZĘT będący przedmiotem użyczenia jest własnością Fundacji Rozwoju Studentów.
Wyposażenie MOBILNEGO CENTRUM PREZENTACJI stanowi:
1. Projektor NEC VE281
2. Laptop HP 15
3. Torba na projektor
4. Półka do projektora
5. Ekran manualny

Podmioty uprawnione do ubiegania się o użyczenia sprzętu (dalej Biorący):
- Organizacja studencka,
- Grupa nieformalna, która zamierza użyć sprzęt w celach nie komercyjnych.

Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje przez
zawarcie Umowy użyczenia sprzętu, pomiędzy Użyczającym (Fundacją) a Biorącym.
1. Aby Fundacja użyczyła sprzęt, Biorący (Organizacja Studencka/Grupa nieformalna), musi
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sprzęt, osoba ta musi być osobą pełnoletnią a także
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Użyczenie sprzętu jest bezpłatne.
3. Wraz z podpisaniem umowy użyczenia Biorący (osoba wyznaczona - patrz pkt. 1) zawiera z
Fundacją umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
4. Fundacja oddaje do dyspozycji Biorącego sprzęt a także dokłada wszelkich starań, by spełnić
oczekiwania wynikające z umowy użyczenia.
5. Biorący odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
sprzętu.
6. Fundacja może ustalić kaucję przy umowie użyczenia.
7. Wysokość kaucji jest określana przez Fundację i stanowi procent wartości użyczonego sprzętu.
8. Użyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Fundacji, lub w miejscu ustalonym z
Biorącym.

9. Na Biorącym spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia stanu sprzętu a także jego kompletności.
Wymienione działanie odbywa się w siedzibie Fundacji, przed zawarciem umowy użyczenia.
10. Biorący zawierając umowę użyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie
ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
11. Biorący zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim go otrzymał a także w
terminie ustalonym w umowie użyczenia. Zwrot sprzętu następuje w miejscu ustalonym z
Biorącym.
12. Biorący zawierając umowę użyczenia oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat
eksploatacji i obsługi sprzętu.
13. Zabrania się użyczania sprzętu osobom trzecim.
14. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Fundacja może naliczyć karę
według stawki określonej w umowie użyczenia.
15. Biorący ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub
innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Biorący ma
obowiązek niezwłocznego poinformowania Fundacji.
16. Jeżeli Biorący nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem
terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Fundację. Przedłużenie okresu
użyczenia wymaga uzyskania akceptacji Fundacji. W przypadku, kiedy Biorący nie zwróci
sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska
akceptacji Fundacji, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów
ścigania.
17. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
18. Biorący ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, lub
zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Fundacja w oparciu o wartość braków lub
cenę naprawy.
19. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Biorący upoważnia
Fundację do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
20. Miejscem wykonania umowy użyczenia sprzętu jest Warszawa.
21. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.
22. Inne nieujęte regulaminem kwestie, regulują stosowne akty prawne.
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