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NORMATIVA LLOGUER DE MATERIAL
Article 1
El material és d'ús exclusiu dels socis, quedant terminantment prohibit als Socis el cedir-ho o deixar-ho a una altra
persona que no sigui soci del Club.
Article 2
Per retirar material serà requisit indispensable estar al corrent en la quota anual de soci.
Article 3
Cada soci només podrà llogar el material necessari per al seu ús personal, del qual serà responsable del mateix.
Article 4
Es mantindrà la següent prioritat per a l'ús del material del club:
1. Activitat o Cursets organitzats pel Club.
2. Responsables de secció
3. Activitats particulars dels socis.
Article 5
El soci en fer-se càrrec del material, haurà de procedir al seu examen, notificant les possibles anomalies, ja que en
cas contrari, al seu lliurament serà ell el màxim responsable dels desperfectes que presenti. En cas de trencament o
pèrdua del material, el soci haurà reparar o reposar pel seu compte (en la major brevetat possible). Estarà absolt
d'aquesta reposició o reparació, sempre que el trencament s'hagi produït per evident ús normal d'aquest material.
Article 6
En el moment de la sol·licitud s'indicarà els dies d'utilització amb un termini màxim d'una setmana. Si el material es
va a utilitzar durant més temps, el soci ho en el moment de recollir el material.
Article 7
En el moment del lliurament del material s'haurà d'omplir el formulari de lloguer de material i s'haurà de deixar un
dipòsit de 10 €. La fiança es retornarà un cop retornat el material i comprovat el seu estat.
Article 8
El cost del lloguer serà la quantitat fixada segons el quadrant de lloguer.
Article 9
El Club NO es fa responsable dels accidents que poguessin ocórrer pel ús inadequat o per la manca de coneixements
dels Socis, a l'utilitzar dit material.
Article 10
El no complir les normes precedents implica la possibilitat de ser sancionat per la Junta Directiva, la qual estudiarà la
gravetat dels fets, podent donar de baixa del Club al soci.

