ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
POWIATU RZESZOWSKIEGO
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego:
ul. Leszka Czarnego 1a, I piętro PARTER, 35 –615 Rzeszów Tel./Fax. /017/ 85-78-695
UMOWA UŻYCZENIA
Nazwisko i imię, .................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego............................. nr PESEL .............................. nr tel. .....................
Do oświadczenia dołączam:
A/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
B/ zaświadczenie lekarskie lub rehabilitanta:

TAK
TAK

NIE
NIE

Dane personalne opiekuna osoby wypożyczającej
Imię i nazwisko....................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................ tel. ................................
Nr dowodu osobistego ...................................................
Oświadczam, że w dniu ......................................wypożyczyłem(-am) sprzęt pomocniczy lub
rehabilitacyjny.........................................................................................................................
Termin zwrotu sprzętu .............................................
Czy na miejscu w wypożyczalni skorzystałem (-am) z instrukcji obsługi sprzętu:
•
tak .............
•
nie ..............
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Związek Stowarzyszeń.
Zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w ustalonym terminie w stanie dobrym.
W przeciwnym wypadku zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy, a w przypadku
całkowitego zniszczenia – kosztów zakupu sprzętu.
Jednocześnie jestem świadomy, że brak zwrotu sprzętu w ustalonym terminie spowoduje
wysłanie ponagleń droga pocztową lub telefoniczną, a kosztami ponagleń zostanie
obciążona osoba wypożyczająca.
Jestem świadomy, że pracownicy wypożyczalni nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu
wybranego przeze mnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych
Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)"

Podpis wypożyczającego

KARTA WYPOŻYCZAJĄCEGO
Zobowiązkuję się do sprzętu:..........................................................w ustalonym
terminie
w stanie dobrym.
W przeciwnym wypadku zobowiązuję sie do pokrycia koszów naprawy, a w
przypadku całkowitego zniszczenia do odkupienia nowego sprzętu.
Równocześnie jestem świadomy, że brak zwrotu sprzętu w ustalonym terminie
spowoduje wysłanie ponaglenia telefonicznego lub drogą pocztową, a kosztami
zostanie obciążona osoba wypożyczająca.
DATA WYPOŻYCZENIA.................................
DATA ZWROTU................................................

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ UŻYCZANIA WYPOZYCZONEGO SPRZĘTU
OSOBOM TRZECIM.
•
WYPOŻYCZONY SPRZĘT PRZED UŻYTKOWANIEM ORAZ
ZWROTEM NALEŻY WYCZYŚCIĆ ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ.
•

.....................................................................................................................................
..........
KARTA WYPOŻYCZAJĄCEGO

Zobowiązkuję się do zwrotu sprzętu: ...............................................................w
ustalonym terminie w stanie dobrym.
W przeciwnym wypadku zobowiązuję sie do pokrycia koszów naprawy, a w
przypadku całkowitego zniszczenia do odkupienia nowego sprzętu.
Równocześnie jestem świadomy, że brak zwrotu sprzętu w ustalonym terminie
spowoduje wysłanie ponaglenia telefonicznego lub drogą pocztową, a kosztami
zostanie obciążona osoba wypożyczająca.
DATA WYPOŻYCZENIA.................................
DATA ZWROTU................................................

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ UŻYCZANIA WYPOZYCZONEGO SPRZĘTU
OSOBOM TRZECIM.
•
WYPOŻYCZONY SPRZĘT PRZED UŻYTKOWANIEM ORAZ
ZWROTEM NALEŻY WYCZYŚCIĆ ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ.
•

