Załącznik nr 3
do umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Teleopieka Dla Łódzkich Seniorów” w ramach programu
Korpusu Wsparcia Seniorów
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
podpisany w dniu ………………….… w ………..……………… pomiędzy:
Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 104 , NIP 725 002 89 02, REGON 472057632,
reprezentowanym przez Pana Szymona Kostrzewskiego – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych, działającego na podstawie Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia – zwanym
dalej Miastem
a
…………………………………………………………………..…………….. ……………….(imię i nazwisko),
PESEL nr ………………………………………………….…………………,

zamieszkały/-ła ………………………………………………..………………………………………………….
zwanym dalej „Uczestnikiem”, reprezentowany/-ną przez………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………
1. Miasto przekazuje uczestniczce/uczestnikowi sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co uczestniczka/uczestnik potwierdza własnym
podpisem.
2. Uczestniczka/uczestnik po otrzymaniu sprzętu od EIRR zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu
technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, uczestniczka/uczestnik zobowiązuje
się do niezwłocznego poinformowania o tym Miasto.
4. Uczestnik potwierdza niniejszym otrzymanie:
a) opaski bezpieczeństwa wraz z kartą SIM o numerze:
………….……………………………………………………………….
b) ładowarki do opaski bezpieczeństwa,
c) instrukcji użytkowania opaski bezpieczeństwa,
d) opakowania,
e) inne: ……………………………………………………………………………………………………….
5. Uczestnik/uczestniczka potwierdza, że został/a przeszkolony/a w zakresie korzystania z opaski
bezpieczeństwa, w tym korzystania z dodatkowego osprzętu.
6. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………….

_________________________
MIASTO
_____________________________
Uczestnik/Uczestniczka
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Załącznik nr 3
do umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Teleopieka Dla Łódzkich Seniorów” w ramach programu
Korpusu Wsparcia Seniorów

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY- ZWROT
podpisany w dniu ………………….… w ………..……………… pomiędzy:
Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 104 , NIP 725 002 89 02, REGON 472057632,
reprezentowanym przez Pana Szymona Kostrzewskiego – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych, działającego na podstawie Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia – zwanym
dalej Miastem
a
…………………………………………………………………..…………….. ……………….(imię i nazwisko),
PESEL nr ………………………………………………….…………………,
zamieszkały/-ła ………………………………………………..………………………………………………….
zwanym dalej „Uczestnikiem”, reprezentowany/-ną przez………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………
1. Uczestniczka/uczestnik zwraca EIRR otrzymany w dniu ………………………..… sprzęt, to jest*:
a) opaskę bezpieczeństwa wraz z kartą SIM o numerze:
………….……………………………………………………………….
b) ładowarkę do opaski bezpieczeństwa,
c) instrukcję użytkowania opaski bezpieczeństwa,
d) opakowania,
e) inne: ……………………………………………………………………………………………………….
2. Sprzęt, który zwraca uczestniczka/uczestnik jest:


sprawny technicznie, w stanie bardzo dobrym / dobrym / zawiera usterki*

(jakie?)…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
 zniszczony
3. Miasto potwierdza otrzymanie ww. sprzętu.

_________________________
MIASTO
_____________________________
Uczestnik/Uczestniczka
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