Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
A Herman Ottó Vándortanösvény használatának szabályai
A Herman Ottó Intézet jóvoltából egy sorozat van az Egyesület használatában, meghatározatlan ideig, s e kölcsönzést
megállapodás szabályozza. Az Egyesület a sorozatot a jó gazda gondosságával kezeli. Ezen szabályzat annak a megállapodásnak
alárendelve működik, és csak a nálunk lévő sorozatra vonatkozik.
Célunk, hogy a Vándortanösvény bemutatásán keresztül:
1.

bemutassuk Herman Ottó életét és munkásságát,

2.

a tapasztalati (felfedezéses) tanulás terén saját tapasztalathoz juttassuk a felhasználókat,

3.

szakmai továbbképzési lehetőséget nyújtsunk a kölcsönzőknek, vagy a megadott célcsoportnak,

4.

az Egyesületet bevételhez juttassuk, hogy környezeti nevelési tevékenységét végezni tudja.

A Vándortanösvényt az Egyesület tagjai és kívülállók is kölcsönözhetik, az alábbiak szerint:
5.

A kölcsönzési igényt az mkne@mkne.hu e-mail-címen kell bejelenteni, a pontos dátumokat (-tól, -ig) megadva.

6.

Az igény fogadásáról, teljesíthetőségéről az egyesület adminisztrációs munkatársa ad választ, 3 munkanapon belül.

7.

Az elfogadott kölcsönzési igényt egyoldalúan nem mondjuk fel, kivéve, ha a Herman Ottó Intézettel való
megállapodásunk felülírja a szándékunkat.

8.

Ha az egyesület céljai szerint fontosabb bemutatási lehetőség támad, akkor tárgyalás és kétoldali megállapodás alapján az
elfogadott kölcsönzési igényt módosíthatjuk.

Kölcsönzési költségek
9.

A kölcsönzéssel az Egyesület egyben szakmai segítséget is ad, ezért pedig ellentételezést kér. Szakértők nélkül a
sorozatot csak kivételes esetben, hozzáértő, felelős kölcsönzőnek adjuk kölcsön.

10. Megtérítendő a sorozat szállítási és bemutatási költsége. Előbbi a NAV díjtétele szerint térül.
11. Utóbbi összege függ a bemutatás helyszínétől, időtartamától, a munkatársak számától. Általában egy fő egy
munkanapjáért az egyesület 35.000 Ft + szállítási díj oda-vissza (NAV által meghatározott norma szerinti) térítést kér,
ebben a felállítás, bemutatás, bontás benne foglaltatik. Több napos bemutatás, vagy másfajta feltételek esetén egyedi
megállapodást kell kötni.
12. A térítés az egyesület által kiállított számla alapján történik az egyesület bankszámlájára való átutalással.
A Vándortanösvény kezelése:
13. A sorozatot a kölcsönzési megállapodásban foglalt időben és helyen leltár szerint adjuk át,
14. és ugyanígy vesszük vissza,
15. minderről átadás-átvételi jegyzőkönyvet írunk alá kölcsönösen,
16. a hiányokról, károkról jegyzőkönyvet veszünk fel.
17. A károkat a kölcsönző fél a beárazott leltár szerinti összeg megtérítésével, vagy a kár javításával, új eszköz vásárlásával
téríti meg, megállapodás szerint.
18. Ha a bemutatást az Egyesület megbízott munkatársa végzi, ő felelős a leltározásért, és azokért a hiányokért, károkért,
amelyek az ő hibájából keletkeztek,
19. ám ha a kölcsönző hibájából (közönségének hibájából) keletkeztek ezek, a kártérítés a kölcsönzőt terheli.
20. Ha bármelyik fél kívánja, a káresetről külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
A felek vitás kérdéseket a kölcsönös jóindulat, a közös célok szem előtt tartásával, lehetőleg megállapodással oldják meg.
Budapest, 2016. június 1.
Saly Erika elnök

