JELENTKEZÉSI LAP ÉS NYILATKOZAT1 VEZETETT E-KERÉKPÁR TÚRÁKHOZ
1.

A jelentkező személyi adatai:

Név (születési név is):
Lakcím:
Születési hely, időpont, anyja neve:
Külföldi polgár esetén útlevélszám:
A kiadott kerékpár sorszáma:

típusa: HAIBIKE TREKKING

Kiadott felszerelés: ............................................... Kiadás ideje: 2022 ................... , ............. óra/perc
2.

Szolgáltatást igénybe vevő (kölcsönző) nyilatkozata:

Alulírott, .................................... , mint a szolgáltatást igénybe vevő nyilatkozom, hogy
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

aláírásommal a kerékpárkölcsönzésre vonatkozó igazgatói utasításban foglaltakat tudomásul veszem, a kölcsönzés feltételeit elfogadom, és
elmúltam 14 éves,
a KRESZ szabályait ismerem,
egyéni védőfelszerelésről (láthatósági mellény, bukósisak, kesztyű stb.) magam gondoskodom,
a vagyonvédelem érdekében a kerékpárhoz tartozó lakatot minden esetben használom,
tudomásul veszem, hogy a kerékpár biztosítással nem rendelkezik,
a kerékpárt rendeltetésszerűen használom; a kerékpár rendeltetésellenes használatból adódó, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén
az okozott kárt, a kerékpár elvesztése, megsemmisülése esetén pedig a teljes kárt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései szerint megtérítem,
tudomásul veszem, hogy az Igazgatóság a kerékpárban okozott kár összegét felém számlával érvényesítheti,
az Igazgatóság által rendelkezésemre bocsátott adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót megismertem,
jogvita esetén a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét elfogadom.

.................................

..................................

kiadó aláírása

a szolgáltatást igénybe vevő aláírása

Visszavétel időpontja: 2022 ............................. , ........................ óra/perc
Megjegyzés:

..................................

..................................

visszavevő aláírása

a szolgáltatást igénybe vevő aláírása
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2 példányban kell kitölteni, melyből 1 példány a kölcsönvevőt illet.
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