Załącznik nr 2

Umowa użyczenia laptopa
zawarta w dniu …............................................................. pomiędzy:
Szkołą Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu, 58-540 Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 48a reprezentowanym przez:
1) Marię Supeł – Dyrektora Szkoły zwanym dalej Użyczającym
a
2) …....................................................................................................... – rodzicem/opiekunem
prawnym zwanym dalej biorącym do Używania.
§1
1. Użyczający zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć biorącemu do używania laptop
marki....................................................., o numerze seryjnym ....................................................
wraz z zasilaczem.
2. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu użyczenia laptopów
zakupionych w ramach projektu „Zdalna Szkoła" i ,,Zdalna Szkoła +” wdrażanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” oraz innych laptopów
będący własnością szkoły i akceptuje jego postanowienia.
3. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym celu.
§2
Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Użyczenia po zakończeniu użyczenia
bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot Przedmiotu Użyczenia nastąpi
w siedzibie Użyczającego i będzie stwierdzony protokołem zawierającym w szczególności opis
stanu Przedmiotu Użyczenia w momencie jego zwrotu. Protokół zobowiązują się podpisać obie
Strony.
§3
Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem i nie oddawać go w użyczenie ani najem osobie trzeciej bez uprzedniego
pisemnego upoważnienia Użyczającego.
§4
Wszelkie naprawy, które okażą się konieczne w trakcie trwania użyczenia, obciążają Biorącego do
Używania. Biorący do Używania nie może domagać się zwrotu kosztów jakichkolwiek napraw do
Użyczającego. To samo dotyczy innych kosztów wynikających z używania Przedmiotu Użyczenia
w czasie trwania użyczenia.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 710 i art. 719 tej ustawy.
§6
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
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