Regulamin wypożyczania gier dla zadania
”Gry planszowe w czasie covidowych ferii”
§1. ZASADY OGÓLNE
Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier, będących własnością Fundacji
Aktywni Ślężanie. Wypożyczającym jest osoba fizyczna powyżej 16 roku życia.
Wypożyczenie gry jest równoznaczne z jego akceptacją.

§ 2. WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczanie gier jest nieodpłatne.
2. Wypożyczenia mogą dokonywać osoby fizyczne powyżej 16 roku po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość, zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
podpisując stosowne oświadczenie.
3. Gry można wypożyczać na jeden z dwóch okres:
1) Od 02.01.2021 r. do 08.01.2021 r. w godzinach od 10:00 do 18:00 z wyjątkiem
04.01.2021 r. - nieczynne
2) Od 09.01.2021 r. do 16.01.2021 r. w godzinach od 10:00 do 18:00
4. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie trzy gry.
5. Przedstawiciel Fundacji /Wolontariusz ma prawo bez podania przyczyny odmówić
wypożyczenia gry.

§ 3. UDOSTĘPNIENIE I ZWROT GIER
1. Wypożyczenie i zwrot gry odbywa się w Sklepie Ślężański w Sobótce ul. Świdnicka 7a.
2. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej gry.
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Pozostawienie gier na ladzie lub w innym miejscu na terenie Sklepu Ślężański
nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
4. Za nie zwrócenie w terminie gier, Wypożyczający zobowiązany jest do opłatę w wysokości
10,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień, na konto bankowe nr 97 9574 1015 2003 0212
3743 0001 w Banku Spółdzielczym Kąty Wrocławskie Odział w Sobótce, która traktowana
będzie jako darowizna na rzecz Fundacji Aktywni Ślężanie i przeznaczona zostanie na cele
statutowe oraz wyśle upomnienia dla potwierdzenia tego faktu zgodnie z Regulaminem.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE GIER
1. Fundacja Aktywni Ślężanie oddaje do dyspozycji Wypożyczającego kompletne gry.
Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Fundacji Aktywni Ślężanie.

2. Wypożyczający ma wykorzystać gry wyłącznie w celach do tego przeznaczonych i nie ma
prawa wypożyczać ich innej osobie.
3. Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości i poszanowania wypożyczonych gier, tzn.
wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego
użytkowania.
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Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego
wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
6. Przedstawiciel Fundacji/Wolontariusz odbierając od Wypożyczającego wypożyczoną grę
jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją
zawierającą jej pełne wyposażenie.
7. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania gry, Wypożyczający
zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Fundacji/Wolontariuszem, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie
uzgodnionym z Przedstawicielem Fundacji / Wolontariuszem.
8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia
gry powoduje pozbawienie Wypożyczającego możliwości korzystania z możliwości
korzystania z gier w przyszłości.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych podczas obowiązywania w/w
Regulaminu jest Fundacja Aktywni Ślężanie z siedzibą w Sobótce przy ul. Morelowej 5. Dane
osobowe gromadzone przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
projektu „Gry planszowe w czasie covidowych ferii” polegającego na bezpłatnym
wypożyczeniu gier i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą usuwane z bazy na pisemne życzenie
Wypożyczającego po zwróceniu wszystkich wypożyczonych gier lub uregulowaniu darowizny
zgodnie z § 3 pkt.4.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r.

