Regulamin użytkowania miejsca postojowego przyczep szybowcowych (balonowych) na
terenie Aeroklubu Warszawskiego na Lotnisku Babice

Niniejszy regulamin dotyczy udostępniania miejsc do postoju przyczep szybowcowych,
balonowych na terenie Aeroklubu Warszawskiego przy ul. Księżycowej 1 w Warszawie.

Wynajmujący udostępnia w najem, a Najemca przyjmuje w używanie miejsce postojowe
przyczepy szybowcowej (balonowej) i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
I. Zasady ogólne
1. Teren (powierzchnia) do postoju przyczepy szybowcowej (balonowej) udostępniane jest
Najemcy w wyznaczonym przez Wynajmującego miejscu po dokonaniu opłaty za okres
postoju zgodnie z obowiązującym cennikiem AW.
2. Powierzchnia postojowa może być wykorzystywana przez Najemcę tylko do postawienia
przyczepy szybowcowej (balonowej).
3. Najemcy zabrania się wprowadzania na teren miejsca do postoju osób postronnych, za
wyjątkiem osób upoważnionych. Najemca ponosi odpowiedzialność za osoby wprowadzone
przez niego na teren.
4. Przyczepy muszą posiadać aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa, a ponadto
ważne ubezpieczenie OC. W przypadku nie posiadania takich dokumentów najemca
zobowiązuje się do złożenia Wynajmującemu oświadczenia, że przyczepa jest jego własnością
i że poniesie wszystkie koszty wynikające z ubezpieczenia OC.
5. Najemca zobowiązuje się do podania Wynajmującemu aktualnych danych kontaktowych w
tym adresu do korespondencji, adres e-meil oraz numer telefonu.

II. Zasady bezpieczeństwa
1. Wszystkie osoby przebywające na postoju przyczep zobowiązane są do przestrzegania
przepisów BHP i Ppoż. I do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie manewrów
przyczepą.
III. Odpowiedzialność za szkody
1. Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez siebie w mieniu Aeroklubu lub innych osób
korzystających z postoju przyczep. Na tych samych zasadach Najemca ponosi
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby wprowadzone na teren postoju
przyczep przez niego.
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2. Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy w pełnej
wysokości i bez zbędnej zwłoki.
3. Aeroklub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyposażeniu i sprzęcie
przechowywanym w przyczepie.
IV. Obowiązki Najemcy
1. Najemca obowiązany jest do utrzymania miejsca postojowego przyczepy w należytym
porządku, a także wynoszeniu do kontenera głównego wszelkiego rodzaju śmieci, butelek,

pojemników po płynach, jedzeniu, papierów itp.
2. Najemcy i osobom przez niego wprowadzonym zabrania się:
a) Palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych i używania otwartego ognia na terenie miejsca
postojowego;
b) Przechowywania w przyczepie paliwa oraz innych płynów łatwopalnych;
c)

Przechowywania w przyczepie
zabronionych w strefie lotniska;

materiałów

Warszawa dn. 01.06.2015

niebezpiecznych,

oraz

przedmiotów

Dyrektor Aeroklubu

Grzegorz Jankiewicz

Imię i
nazwisko
Adres
E-meil
Nr telefonu

Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu.
Data i podpis
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