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אוקטובר 2018

תקנון השאלת ציוד ספורט של אגודת הסטודנטים לשנה"ל תשע"ט
 .1השאלת ציוד ספורט תתבצע דרך משרד שירותי אגודה בשעות הפעילות הפורטות באתר האגודה
 .2השאלת ציוד תינתן אך ורק לסטודנטים המשלמים דמי רווחה
 .3כל סטודנט המעוניין בהשאלת ציוד ספורט ,עליו להשאיר במשרד שירותי אגודה תעודה מזהה )קרי:
תעודת זהות/רישיון נהיגה/תעודת סטודנט(
 .4במקרה של אובדן או גרימת נזק משמעותי לציוד )קרי כדור מפונצ'ר( ,הסטודנט המשאיל יאלץ לשלם
לאגודה חלק יחסי מעלות הציוד בהתאם למפורט בנספח א' של תקנון זה
 .5כל ציוד מושאל צריך לחזור למשרד שירותים עד  13:00ביום למחרת .סטודנט שלא יחזיר את הציוד
בזמן יקבל "אזהרה"
 .6סטודנט שיצבור " 3אזהרות" במהלך שנת הלימודים לא יוכל להמשיך ולהשאיל ציוד עד שנת הלימודים
הבאה
 .7כל סטודנט שרוצה להשאיל צריך לחתום על טופס השאלה ,המצוי במשרד שירותי אגודה ,במועד
ההשאלה וההחזרה
 .8הנהלת מערך אירועי הספורט של האגודה )להלן" :ספורט ו/או מערך ספורט"( שומרת לעצמה את
הזכות לא לאפשר מפעם לפעם השאלת ציוד ספורט.
 .9המשתמש מוותר בזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה ,דרישה ותביעה מאגודת הסטודנטים של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ו/או מכל מי משהוא מטעמה ו/או מכוחה בכל הנוגע ו/או הנובע ו/או הקשור
לכל אשר ייקרה למשתמש בעת הפעילות עם ציוד הספורט של האגודה.
 .10המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה כספית ו/או תביעה אחרת בגין ו/או עקב נזק שייגרם לו בעת
הפעילות .אין לו ולא תהינה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האגודה ,מכל מין וסוג שהוא
הקשור במישירין או בעקיפין לפעילות שקיים עם ציוד הספורט של האגודה.
 .11המשתמש מודע לכך שהחדר מצולם במצלמת אבטחה וכי יכולה אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב ו/או מכל מי משהוא מטעמה לעשות שימוש בקלטת האבטחה ולהשתמש בה כראיה לנזק או
וונדליזם שנגרם לחדר המוזיקה .כמו כן ,יכולה לאסור את השימוש בחדר ו/או להטיל קנס כספי על כל
הגורם לחדר או המתנהג שלא כראוי.
 .12הנהלת מערך הספורט רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
 .13כל הרוצה להשאיל ציוד ספורט מאשר כי קרא את התקנון ,המהווה חוזה בינו לבין אגודת הסטודנטים.
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נספח א'
ציוד ספורט להשאלה

תשלום לפיצוי במקרה של אובדן או נזק
לציוד

כדורגל

₪ 75

כדורסל

₪ 75

כדורעף

₪ 50

מחבט טניס

₪ 75

כדורי טניס )עד (3

 ₪ 5לכדור אחד

מטקת פינג פונג
כדור פינג פונג

₪ 20
₪0

מטקת ים
כדור מטקות

₪ 40
₪ 10

פריזבי

₪ 40

חישוק

₪ 25

כדור שולחן כדורגל

₪ 15

תאריך______________ :
שם פרטי ושם משפחה__________________ :
מספר תעודת זהות_____________________ :
חתימה________________________ :

