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Kölcsönzési szabályzat
A kerületi raktárban lévő felszerelések a kerület tulajdona, amelyet a kerületi raktáros és munkacsoportja
gondoz. A kerületi vezetőképzések (ŐV, ST) prioritással bírnak a szertár eszközeinek használatában.
Aki valamit kölcsönöz, anyagi felelősséget vállal érte.
Kölcsönözni a kerületi raktáros munkacsoporttól vagy annak megbízottjától lehet.
A kerületi szertárból csak nyomtatvány aláírásával és kaució letételével lehet bármit is kölcsönözni.
Ha a felszerelés kölcsönzője és visszahozója nem ugyanaz a személy, abban az esetben az utóbbival
történik meg a visszavételi jegyzőkönyv kitöltése és a kaució elszámolása is.
A kerületi vezetőképzéseknek nem kell kauciót letenniük, de nyomtatványt ugyanúgy ki kell tölteniük.
Azokat a felszereléseket, amiket a kerületi vezetőképzés használ, a táborok előtt 1 héttel már nem lehet
elvinni, illetve vissza kell hozni!
Amennyiben a megadott vissza hozatali időpont után hozod vissza a felszerelés(eke)t a kaucióból minden
nap 5 százalékkal kevesebbet kapsz vissza.
Amennyiben hibásan, hiányosan vagy sérülten hozod vissza a felszerelést a raktáros munkacsoport javítási
díjat számol fel, amit a kaucióból fog levonni. Ha a pótlás vagy javítás költsége a kaució összegét
meghaladja, akkor annak a résznek a megfizetése is téged terhel, amikor a pótlásra, javításra sor kerül.
Késedelmes vissza hozatal esetén minden nap után a fizetett kaució 5% levonásra kerül.
Ha valamit visszahozol, rakd vissza ugyanoda! Ehhez segítségül szolgálnak a feliratok.
Kannát csak fertőtlenítve, szárazon lehet visszahozni!
Az átadást a kerület részéről végző tisztségviselő és meghatalmazottja (különösen egészségügyi okokból a
lányok) nem kötelezhetőek arra, hogy az adminisztratív teendőkön felül a kölcsönzött felszerelések
cipelésében is részt vegyenek!
Kölcsönzés módja:
1. Megkeresed a kerületi raktárost (a kerületi honlapon van elérhetőség).
2. Megbeszéled vele, hogy miket (kölcsönözhető felszerelések listája a honlapon) és mikor vinnél el,
valamint mikor fogod visszahozni. Az időpont egyeztetésekor vedd figyelembe a Cserkészgödör
házirendjét!
3. A helyszínen kitöltitek az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, leteszed a kauciót.
4. Kíméletesen használod a kölcsönvett felszerelést, hogy mások is sokáig használhassák.
5. Visszahozod, amit elvittél, aláírod a visszavételi jegyzőkönyvet és elszámolunk a kaucióval, miután
ellenőriztétek a felszerelések állapotát.
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