PROCEDURA WYPOśYCZANIA URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH TURYSTOM
1. Zgodnie z § 2 ust. 2 porozumienia o współpracy Punkt Informacji i Monitorowania Turysty
na Szlaku Konnym, zwany dalej WypoŜyczającym, ma obowiązek wypoŜyczania,
powierzonych przez Województwo Łódzkie, urządzeń nawigacyjnych turystom.
2. Turysta, wypoŜyczający urządzenie, musi być pełnoletni.
3. WypoŜyczający ma obowiązek:
1) przedstawić turyście regulamin wypoŜyczania urządzeń nawigacyjnych,
2) wypełnić „Dowód wypoŜyczania i zwrotu urządzenia nawigacyjnego”, zwanego dalej
„Dowodem wypoŜyczenia”, skserować, podpisać 2 egzemplarze i przekazać je do
podpisu Turyście,
3) pobrać kaucję w wysokości określonej w porozumieniu § 2 ust. 2 pkt 7 i naleŜycie ją
zabezpieczyć,
4) zachować 1 egz. „Dowodu wypoŜyczenia”, drugi przekazać Turyście,
5) wydać sprzęt Turyście i przeszkolić go w zakresie obsługi urządzenia.
4. W przypadku telefonicznego zgłoszenia przez Turystę chęci przedłuŜenia okresu
wypoŜyczenia urządzenia, WypoŜyczający, o ile jest taka moŜliwość, wyraŜa zgodę
i odnotowuje ten fakt w „Dowodzie wypoŜyczenia” (data i godzina zgłoszenia, ustalony
termin zwrotu sprzętu).
5. Przyjmując zwracane przez Turystę urządzenie, WypoŜyczający:
1) sprawdza czy zwracane urządzenie jest kompletne, sprawne i nie jest uszkodzone,
2) w przypadku niestwierdzenia wad urządzenia, wypełnia drugą część „Dowodu
wypoŜyczenia” oraz zwraca kaucję,
3) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia- wstrzymuje wypłatę kaucji,
w drugiej części „Dowodu wypoŜyczenia”, w polu „uwagi” opisuje rodzaj uszkodzenia –
podpisuje i daje do podpisu Turyście,
4) niezwłocznie po wypełnieniu „Dowodu wypoŜyczenia” informuje Centrum Zarządzania
Szlaku (CZS) o zaistniałej sytuacji i przesyła skan „Dowodu wypoŜyczenia” do CZS,
5) informuje Turystę, Ŝe zwrot kaucji pomniejszonej o koszty naprawy nastąpi po
dokonaniu naprawy na podstawie rachunku wystawionego przez serwis.
6. Wszystkie wypełnione „Dowody wypoŜyczenia” naleŜy przechowywać przez okres 1 roku.

Załącznik do procedury

Nazwa PIMT:…………………
Adres:……………………….
Telefon:………………………

Dowód wypoŜyczenia i zwrotu urządzenia nawigacyjnego
Imię, nazwisko i nr telefonu Turysty ………………………..
Rodzaj sprzętu:……………………………
Numer seryjny sprzętu:……………………..…..
Data wypoŜyczenia:……………………………
Planowana data zwrotu:……………………………….
Zmiana terminu zwrotu: ……………………………….
Potwierdzam przyjęcie kaucji w wysokości…………………. zł

………………………………………………………
(pieczątka, data i podpis osoby przyjmującej kaucję)

Oświadczam, Ŝe otrzymałem sprzęt kompletny, pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym oraz
akceptuję warunki określone w Regulaminie wypoŜyczania urządzenia nawigacyjnego w PIMT

……………………………………..……………..
(data i podpis Turysty, numer telefonu kontaktowego Turysty)

ZWROT KAUCJI
Potwierdzam zwrot sprzętu kompletny, pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
………………………………………………………
(pieczątka, data i podpis osoby odbierającej sprzęt w PIMT)

Potwierdzam wypłatę kaucji w wysokości…………………. zł
………………………………………………………
(pieczątka, data i podpis osoby wypłacającej kaucję)

Potwierdzam odbiór kaucji w wysokości…………………. zł
…………………………..
(data i podpis Turysty)

BRAK ZWROTU KAUCJI:
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………….
(pieczątka, data i podpis osoby przyjmującej sprzęt)

…………………………
(data i podpis Turysty)

