REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO
KOŁA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH W BYTOMIU

1. Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu jest
właścicielem projektora multimedialnego firmy NEC VT 59 oraz ekranu
155 x 155 na statywie.
2. Zarząd Koła wybiera osobę odpowiedzialną za projektor, która go przechowuje
i sprawuje nad nim opiekę.
3. Ekran 155 x 155 na statywie przechowywany jest w siedzibie Oddziału PTTK
im. Stefana Lachowicza w Bytomiu.
4. Projektor jest przeznaczony do wykorzystywania na spotkaniach Koła
Przewodników oraz zajęciach w ramach kursów przewodnickich organizowanych
przez Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu.
5. Projektor może być również wykorzystywany w siedzibie Oddziału PTTK
im. Stefana Lachowicza w Bytomiu przez inne Kluby i Koła zrzeszone przy
Oddziale PTTK w Bytomiu.
6. Projektor mogą wykorzystywać również członkowie Koła Przewodników
z aktualnie opłaconymi składkami Koła.
7. Warunkiem wypożyczenia projektora jest podpisanie rewersu u osoby
odpowiedzialnej za projektor. Wzór rewersu stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
8. Za utratę projektora lub wszelkie szkody i usterki odpowiedzialna jest osoba
aktualnie korzystająca z projektora, a w przypadku wykorzystania go przez inne
Kluby i Koła zrzeszone przy Oddziale PTTK w Bytomiu osoba podpisana
na rewersie. Powyższe nie dotyczy przepalenia się żarówki wynikającego
z normalnej eksploatacji projektora.
9. Za wypożyczenie projektora pobierana jest opłata, tytułem zakupu w przyszłości
nowej żarówki do projektora, tym samym Koło Przewodników nie zarabia na fakcie
posiadania i wypożyczania projektora.
10. W przypadku wypożyczenia projektora przez inny Klub lub Koło zrzeszone przy
Oddziale PTTK w Bytomiu, nie ustala się konkretnej kwoty za wypożyczenie
projektora. Uczestnicy spotkania wykorzystujący projektor dokonują dobrowolnej
zrzutki, wedle swoich finansowych możliwości.
11.
W przypadku wypożyczenia projektora przez członka Koła opłata
za wykorzystanie projektora przez jeden dzień wynosi 20,00zł.
12. Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu
nie wypożycza projektora z przeznaczeniem dla celów zarobkowych.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Koła.

REWERS WYPOŻYCZENIA PROJEKTORA
Imię i nazwisko:
Klub lub Koło:
Miejsce wykorzystania projektora:

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

Oświadczam, że znana mi jest treść regulaminu wypożyczenia projektora
multimedialnego firmy NEC VT 59, będącego własnością Koła
Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu.
Termin zwrotu projektora:
Podpis i data osoby wypożyczającej
.........................................................

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

Podpis osoby odpowiedzialnej
....................................................

