UCHWAŁA Nr 01/2017
Opolskiego Związku Brydża Sportowego z dnia 2017-06-03
W sprawie zasad użyczania sprzętu będącego własnością OZBS-u
1. Udostępnienie kart, pierniczków, bidding-boxów, itp. odbywa się bezpłatnie na

wniosek organizatora lub sędziego, przy akceptacji ustnej minimum trzech
członków Zarządu OZBS na turnieje i spotkania otwarte w których uczestniczą
pełnoprawni członkowie PZBS z opłaconą składką na dany rok. Bezpłatnego
udostępnienia dokonuje się także w przypadku organizacji imprez dziecięcomłodzieżowych oraz w celach pokazowych lub marketingowych.
2. Udostępnienie maszyny do tasowania kart wymaga pisemnego wystąpienia
organizatora lub sędziego zawodów przy pisemnej zgodzie minimum trzech
członków Zarządu OZBS. W takim przypadku odpłatność za użyczenie
ustalana będzie indywidualnie.
3. W

przypadku organizacji imprez zamkniętych, komercyjnych lub
sponsorowanych ustala się odpłatność za użyczenie sprzętu 1,00 PLN od
rozdania.

4. W przypadku organizacji imprez otwartych w których uczestniczą gracze nie

będący pełnoprawnymi członkami PZBS ustala się odpłatność 1,00 PLN od
zawodnika nie będącego członkiem PZBS.
5. W przypadku imprez cyklicznych dopuszcza się udostępnienia w/w sprzętu na
okres dłuższy niż jeden turniej.
6. Opłaty za udostępnienie należy dokonać nie później niż w ciągu 10 dni

roboczych od zakończenia imprezy a w przypadku imprez cyklicznych nie
później niż 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca na konto OZBS.
Dopuszcza się dokonywanie płatności za potwierdzeniem bezpośrednio
Prezesowi lub Skarbnikowi OZBS.
7. Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia, Biorący do używania, prowadzi

na własny koszt oraz zwróci sprzęt w stanie niepogorszonym. Za bieżące
uzupełnianie osprzętu ulegającego zużyciu podczas eksploatacji (np. baterie,
akumulatorki itp.) odpowiedzialny jest organizator lub sędzia zawodów. Stan
sprzętu przed i po wypożyczeniu ocenia imiennie osoba wskazana przez
Zarząd OZBS. Na tej podstawie Zarząd OZBS określa ewentualną
rekompensatę kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Biorącego.
8. Biorący sprzęt do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę

przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub
przeznaczeniem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje do odwołania.
Za Zarząd OZBS

