SZABÁLY ZAT
a ruhatár és a csom agm egőrző szekr ények használatának rendjér ől
A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár
és Tudásközpont (továbbiakban: DDRKTK) üzemeltetőjének ügyvezetője a ruhatár és a csomagmegőrző
szekrények használatának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotta:
I. A ruhatár és a csomagmegőrző szekrények használati rendje:
1.) A ruhatárban, illetve a csomagmegőrző szekrényekben kizárólag olyan tárgyak helyezhetőek el,
amelyre a látogatóknak a DDRKTK bármilyen célú igénybevételével kapcsolatban szüksége lehet.
Így többek között nem helyezhető el: romlandó dolog, nagyobb értékű készpénz, értékpapír,
ékszer, bankkártya, mobiltelefon, hordozható személyi számítógép, robbanékony, gyúlékony
anyag, veszélyes hulladék...
A DDRKTK igénybevételéhez nem szükséges vagyontárgyakért az üzemeltető felelősséget nem
vállal.
2.) A csomagmegőrző szekrények kulcsát a látogatók a ruhatárban kapják meg 1.000.- (egyezer) Ft
kaució ellenében.
3.) A ruhatárban és a csomagmegőrző szekrényekben elhelyezett tárgyakat a látogatók minden nap
2015 óráig kötelesek elvinni. Ezzel egyidejűleg kötelesek a látogatók a csomagmegőrző szekrény
kulcsát a ruhatárban leadni. A kulcs leadásával egyidejűleg a látogató részére visszafizetésre kerül
az 1.000.- (egyezer) Ft összegű kaució.
4.) Az üzemeltető a ruhatárat és a csomagmegőrző szekrényeket tűzvédelmi, egészségügyi és
vagyonbiztonsági okokból minden este 2100 óra után kiüríti; a talált tárgyakat zárt helyiségben
elhelyezi annak feltüntetésével, hogy azt melyik napon, melyik szekrényben (adott esetben a
ruhatárban) hagyta a tulajdonos, és a felelős őrzés szabályai szerint megőrzi.
5.) A I. 4.) pont szerint kiürített szekrények zárjai lecserélésre kerülnek, melynek költsége (1.000.(egyezer) Ft / zár) a látogatót terheli. A zár cseréje abban az esetben is megtörténik, ha a látogató a
szekrényt üresen, de bezárva hagyva a kulcsot a létesítményből kiviszi. Így ha a látogató a kulcsot
a ruhatárban nem adta le, ezt a költséget az üzemeltető jogosult a kaucióval szemben beszámítani.
6.) Amennyiben a látogató jelentkezik az otthagyott tárgyakért, úgy a látogató:
· köteles igazolni, hogy az adott szekrényben talált tárgyak az ő tulajdonát képezik;
· köteles megtéríteni az üzemeltető részére az őrzéssel felmerült költségeket.
7.) Az őrzéssel felmerülő költség: 1000.- Ft / nap.
8.) Az őrzéssel felmerült költségek megtérítéséig az üzemeltetőt megilleti a visszatartás joga.

II. A csomagmegőrző szekrények bérlése:
1.) A látogatóknak lehetőségük van a csomagmegőrző szekrények bérlésére határozott időre, az
alábbi időszakokban:
· az adott év február 1. napjától az adott év július 30. napjáig; illetve
· az adott év augusztus 1. napjától a következő év január 31. napjáig.
2.) A bérleti díj 5.000.- (ötezer) Ft + ÁFA / szekrény / időszak.
3.) A látogatók a II. 1.) pontban meghatározott időszakon belül is dönthetnek úgy, hogy
csomagmegőrző szekrényt bérelnek; azonban ez esetben a bérleti szerződés időtartama a II. 1.)
pontban megjelölt időpontig tart, és a bérleti díj – függetlenül attól, hogy a bérleti szerződés
rövidebb időtartamra szól – egységesen 5.000.- (ötezer) Ft + ÁFA / szekrény.
4.) A bérleti szerződés megkötésére minden munkanapon 800 és 1300 között van lehetőség; a
szerződéskötési szándékot a ruhatárban kell jelezni.
5.) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát megelőzően legalább két héttel jelzi a
bérbeadónak, hogy az adott szekrényt a következő időszakban is bérbe kívánja venni, úgy
lehetőség van arra, hogy ugyanarra a szekrényre újabb bérleti szerződést kössön a bérbeadóval.
6.) A bérelt szekrényekben kizárólag a jelen szabályzat I. 1.) pontjában írtak szerint helyezhetőek el
használati tárgyak.
A látogatók a ruhatár és a csomagmegőrző szekrények használatával, egyben jelen szabályzat
rendelkezésit is elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Jelen szabályzat 2012. március 5-től érvényes.
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