Vilkår for leje af klubtøj i Snab
I Snab vil vi gerne tilbyde vores ungdomsløbere en attraktiv ordning for leje af klubtøj, hvor det er
muligt at bytte, når tøjet bliver for småt. Klubben ønsker på den måde at styrke klubidentiteten og
sammenholdet samtidig med, at medlemmerne har mulighed for at præsentere klubben på bedste
vis.
Indhold og pris
Ordningen består af både orienteringsdragter og overtræksjakke, og løberen kan frit vælge en eller
begge dele.
•

Orienteringsdragt bestående af overdel med korte ærmer og knælange bukser, som kan
bruges sammen med benskinner eller o-sokker. (benskinner og o-sokker købes for egen
regning gennem klubben eller via o-butikker).

•

Overtræksjakke. Hvis løberen ønsker overtræksbukser, så kan de købes for egen regning
gennem klubben.

•

Lejen er 100 kr. for orienteringsdragt pr år og 100 kr. for overtræksjakke pr år..

•

Alle ungdomsløbere op til 17 år, der har betalt kontingent, kan leje en orienteringsdragt, og
alle ungdomsløbere op til 23 år, der har betalt kontingent kan leje en overtræksjakke.
Mindste størrelse er 130.

•

Lejeperioden er fra 1/1 til 31/12. Pengene trækkes via o-service i december måned, alle der
lejer tøj skal sørge for at have penge på denne konto.

Regler for brug.

•

Orienteringsdragten må bruges til både træning og konkurrence.

•

Overtræksjakken forventes kun brugt i sammenhæng med træning eller stævner. Jakken må
ikke bruges til løb i terræn.

•

Klubben forventer, at løberen bruger tøjet til at repræsentere klubben bedst muligt ifm.
stævner.

•

Ombytning af tøj skal ske gennem den tøj ansvarlige og sker normalt en gang årligt.

•

Ved skade på tøjet i forbindelse med utilsigtet brug eller hvis dragten bliver væk, så kan
klubben forlange tøjet erstattet. Hvis det sker inden for dragtens første år med 100%,
derefter med 75% det andet år, 50% det tredje år og derefter 25% uanset alder.

Ophør:

•

Ordningen ophører automatisk ved lejeudløb det år løberen er rykket op i D/H-17 for
orienteringsdragten og det år løberen fylder 24 år for overtræksjakken, og tøjet skal
afleveres, med mindre der er truffet særlig aftale med den tøj ansvarlige, indtil det er muligt
at købe eget tøj.

•

Ordningen ophører ved udmeldelse af klubben, og tøjet skal straks afleveres. Forudbetalt
leje refunderes ikke.

•

Det er ikke muligt at købe brugt tøj, men klubben kan vælge at udbyde brugt tøj til alle
interesserede.

•

Ved misligholdelse af aftalen kan klubben ophæve lejeaftalen.

