REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
DEPOZYTU
KLUBU
MPK
POGOŃ
SIEDLCE
NA STADIONIE MIEJSKIM W SIEDLCACH PRZY UL. JANA PAWŁA II 6
1. Przedmioty podlegające przechowaniu w depozycie to przedmioty w szczególności
zabronione do wnoszenia na teren imprezy masowej, wymienione w § 4, punkt 4.3
Regulaminu Imprezy Masowej organizowanej przez MKP Pogoń Siedlce.
2. Depozyt czynny jest w z chwilą udostępnienia obiektu widzom przed meczem
i funkcjonuje do 30 minut po zakończeniu meczu. W pozostałym czasie depozyt
jest nieczynny.
3. Do Depozytu nie są przyjmowane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby
pirotechniczne, przedmioty pożarowo niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń i inne
przedmioty niebezpieczne.
4. Do Depozytu nie są przyjmowane także: pieniądze krajowe i zagraniczne, karty
bankowe (płatnicze, kredytowe, debetowe), złote monety, kruszce szlachetne i wyroby
z tych kruszców oraz drogie kamienie, papiery wartościowe, biżuterie, wyroby
jubilerskie oraz inne rzeczy wartościowe.
5. Przed przyjęciem bagażu do Depozytu obsługa dokonuje przejrzenia jego
zawartości w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on przedmiotów, o których mowa
w ust.3-4 powyżej.
6. Osoba składająca przedmiot do depozytu otrzymuje potwierdzenie przyjęcia
przedmiotu do depozytu w postaci numeru depozytu;
7. Każdy przedmiot pozostawiony w depozycie przechowywany jest w odrębnym
kartonie, opieczętowanym banderolą z pieczęciami klubowymi i numerem depozytu.
Karton przechowywany jest w ponumerowanych metalowych szafkach zamykanych
na klucz;
8. Odbiór depozytu następuje po zwrocie numeru depozytu;
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odebrania rzeczy przez osobę
nieupoważnioną na podstawie ważnego kwitu depozytowego.
10. W przypadku zagubienia numeru depozytu, wydanie przedmiotów złożonych do
depozytu nastąpi po okazaniu przez ich właściciela dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość i skonfrontowaniu zawartości kartonu depozytowego ze złożonym przez
niego opisem zdeponowanych przedmiotów;
11. W przypadku nieodebrania depozytu po zakończeniu meczu, przedmioty będą
przechowywane w siedzibie Klubu przez 24 godziny od dnia ich złożenia do
depozytu, a następnie zostaną zniszczone; z tej czynności zostanie sporządzony
protokół zniszczenia;
12. Depozytariuszem jest MKP Pogoń Siedlce, Siedlce ul. Jana Pawła II 6;
13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu www.
mkppogonsiedlce.pl, a w dniu imprezy masowej dodatkowo w punkcie depozytowym;
14. Osoba składająca przedmioty do depozytu oświadcza, że zapoznała się z niniejszym
regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
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