Nyilatkozat
Öltözőszekrény használatáról

Alulírott,………………………………………………, szül. hely, idő: ………………………………...
lakcím: ……………………………………………………….., anyja neve: …………………………...
telefonszám: ……………………………….., e-mail cím: ……………………………………………..
sporttelepi kártya száma: ………………………………………, dolgozói szám: ...........................................
Társaságcsoport megnevezése: ………………………………………………………………………………. a
Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Sporttelepén (1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.) lévő uszoda
öltözőjében található
...............................… számú öltözőszekrény használatával kapcsolatosan a
Sporttelep házirendjének elfogadása mellett az alábbi
nyilatkozatot
teszem:
Az öltözőszekrény 2021. naptári évre vonatkozó 11.811 Ft + 27% ÁFA, összesen 15.000 Ft, azaz
tizenötezer Forint - melyről az ELMŰ Zrt. számlát állít ki - használati díját 2021. február 15. napjáig –
átutalással / bérből történő levonás útján/ bankkártyával (megfelelő aláhúzandó) - egy összegben
megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy az öltözőszekrény használatát kizárólag a fenti díj megfizetése után kezdhetem
meg. Elfogadom, hogy időarányos díj visszatérítés nem lehetséges.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az öltözőszekrényt köteles vagyok kiürítve a Sporttelepen lévő
Sportiroda értesítésével legkésőbb 2021. január 15.-ig visszaadni, amennyiben 2021. évre már nem
kívánok öltözőszekrényt igénybe venni.
Tudomásul veszem, hogy az uszodafenntartó önállóan jogosult az öltözőszekrényt 2021. január 16-ától
felnyitni és kiüríteni, amennyiben annak 2021. évi díja nem kerül megfizetésre.
Elfogadom, hogy az öltözőszekrény használata másra nem ruházható át. Ennek megszegése esetén - díjvisszatérítési igény támasztása nélkül - köteles vagyok az öltözőszekrény azonnali kiürítésére. Egyebekben
tűrni fogom, hogy az uszodafenntartó a szekrényt kiürítse.
Elfogadom, hogy a Sporttelep kárfelelőssége az öltözőszekrényben található tárgyakért kizárólag az ilyen
helyen (uszoda) általában használatos, szokásos értékű dolgokra 6000.- Ft azaz hatezer Forint erejéig
terjed ki, és a bennük keletkezett kárt dolog elleni erőszak (pl. szekrény feltörése) okozta. A káreseményt
köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén annak pótlása 6000 Ft, azaz
hatezer Forint, melynek egyösszegű megfizetését vállalom. A kulcs pótlási költség megfizetésének
elmaradása esetén a használatot azonnal megszüntetem, ill. tűröm, hogy a fenntartó a szekrényt kiürítse.
Tudomásul veszem, hogy az öltözőszekrény bármilyen okból történő kiürítése esetén az uszodafenntartó
annak tartalmát 3 hónapig őrzi meg, 500 Ft/hó díjazás ellenében.
Budapest, 2021. .....………..hó…....... nap
…………………………………………………………………

