Zał cznik nr. 1 do Regulaminu

WYSOKO CI ZWROTU KOSZTÓW U YCIA SPRZ TU
ZAKŁADU TECHNICZNEJ OBSŁUGI PZM

Cz

I

1. Radiostacja bazowa + zasilacz + maszt (krótki) + antena bazowa

5,00 zł/1 godzina.

2. Przemiennik do ł czno ci (z radiostacjami)

4,00 zł/1 godzina.

3. Radiostacja r czna + ładowarka

0,70 zł/1 godzina.

4. Radiostacja samochodowa + antena magnetyczna

0,80 zł/1 godzina.

5. Ochronnik słuchu z mikrofonem/ słuchawko-mikrofon

1,50 zł/1 godzina.

6. Zegar Metron + statyw + Zegar Eurochron (sterowane radiem)

0,60 zł/1 godzina.

7. Chronoprinter 501

1,00 zł/1 godzina.

8. Zegar stempluj cy karty drogowe (z własnym zasilaniem)

Cz

30,00 zł/ 1 dzie .

II

1. Zestaw do pomiaru czasu w rajdach samochodowych z urz dzeniem
startowym.
150 zł/1 dzie + koszt obsługi
2. Zestaw do pomiaru czasu w wy cigach górskich i enduro
z sygnalizatorem startu, tablic wyników i własnym zasilaniem.

150 zł/1dzie + koszt obsługi

3. Zegar startowy/ tablica kpl.

4zł/ 1godzina + koszt obsługi

4. Waga samochodowa

100zł/ 1 dzie + koszt obsługi

5. Transpondery
6. Urz dzenie do pomiaru gło no ci

10 zł/1dzie /1 szt. + koszt obsługi
50 zł/1 dzie + koszt obsługi

Cz

III

1. Koszty obsługi urz dze wymienione w cz ci II – pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 podane zostan w
odpowiednich komunikatach Biura Sportu, GKSS, GKSM lub GKSK.
2. Stawki opłat, wymienione w cz ci I i II Cennika pobierane s od b d cych członkami PZM,
organizatorów imprez motorowych (zawodów) mistrzowskich oraz Pucharów PZM.
Dla organizatorów innych imprez motorowych (zawodów), b d cych członkami PZM,
stawki opłat, wymienione w cz ci I i II Cennika - podwy sza si o 100%.
Dla organizatorów imprez motorowych (zawodów), nie b d cych członkami PZM, stawki
opłat, wymienione w cz ci I i II Cennika – podwy sza si o 200%.
3. Wymienione w cz ci I i II niniejszego Cennika okre lenie "godzina" oznacza 60 minut.
Godzina rozpocz ta liczy si za wykorzystan w cało ci.
Wymienione w cz ci I i II niniejszego Cennika okre lenie "dzie " oznacza ka dy dzie
kalendarzowy. Dzie rozpocz ty liczy si za wykorzystany w cało ci.
4. Je li data zwrotu wypo yczonego sprz tu przypada w niedziel lub wi to, sprz t mo e by
zwrócony do magazynu ZTO PZM w nast pnym dniu roboczym – bez dodatkowych opłat.
5. Za przekazanie do eksploatacji transpondera (kostki) pobierana jest, od uczestnika imprezy
motorowej (zawodów) kaucja. Kaucj pobiera Wypo yczaj cy sprz t. Kaucja jest zwracana
uczestnikowi imprezy motorowej (zawodów) przy zwrocie transpondera (kostki), w stanie w
jakim go otrzymał.
Wysoko kaucji zostanie okre lona w Umowie – Zleceniu na organizacj imprezy (zawodów),
zawieranej pomi dzy Organizatorem i ZG PZM..
6. Niniejszy Cennik został zatwierdzony przez Prezydium Zarz du Głównego Polskiego
Zwi zku Motorowego w dniu 22. 11. 2002 r. i obowi zuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

