Rørvig Sejlklub
Modtagelse af nøglebrik til klubhus.
Denne blanket sendes til Tom K. Bruun, Sophievej 4, 4581 Rørvig eller
på e-mail tkbvig2foto@gmail.com.

Ønsket nøgletype (sæt kryds):
Junior over 12 år:___
senior:___

Kode (Udfyldes ikke)

Brugers navn:
Betingelser for brugen:

Nøglebrikken giver adgang til klubhuset på Rørvig havn.

Adgangen afhænger af medlemmets status (junior, senior etc.) og kan være begrænset med
hensyn til lokaler og tidspunkter. Bestyrelsen kan uden varsel ændre disse begrænsninger.
1. Nøglebrikken udlånes til medlemmet mod betaling af et depositum. Intakte og umærkede nøgler kan
tilbageleveres til klubbens kasserer mod tilbagebetaling af depositum.
2. Ved restance inaktiveres nøglebrikken, så den ikke giver adgang til klubben. Når restancen betales, aktiveres
nøglen så hurtigt som muligt.
3. Systemet registrerer brugen af nøglebrikken. Hvis der sker skade i klubhuset eller hvis det efterlades rodet,
snavset eller i uforsvarlig lukket tilstand, kan klubben gøre brugeren af den anvendte nøglebrik ansvarlig for
de økonomiske følger heraf.
4. Brugeren må aldrig overlade klubhuset til personer, som ikke ved brug af egne nøglebrikker godtgør deres
adkomst til at opholde sig i klubhuset på det pågældende tidspunkt.
5. Nøglebrikker udlånes kun til et ikke myndigt medlem ved underskrift af dennes forælder eller værge.
6. Ved tab eller bortkomst af nøglebrikken skal brugeren hurtigst muligt melde dette skriftligt til klubbens
nøgleadministration. Det kan ske ved brev, email tkbvig2foto@gmail.com eller SMS 51 89 22 65 til
Tom K. Bruun, først da frigøres medlemmet for det ansvar, som er knyttet til brugen af nøglebrikken.
7. Ved misbrug af nøglebrikken eller klubbens materiel kan bestyrelsen beslutte at inaktivere nøglebrikken eller
nægte at udlåne nøglebrikker til medlemmet

Betaling;

Depositum

Kr. 150

Betalers navn
Adresse
Postnummer

By
—

Betalers Cpr-nummer
Bank registreringsnummer

Konto

Erklæring.
Som myndig betaler for lån af nøglebrik til Rørvig Sejlklubs klubhus accepterer jeg ovenstående betingelser for lånet:

Dato

Underskrift

