Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: ____________________
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2
1241 Kamnik
Matična številka: 1511181000,
ID za DDV: SI80971423,
ki ga zastopa v.d. direktorja Franci Kramar
(v nadaljevanju kot upravitelj)
in
Ime in priimek:
_____________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
_____________________________________________________________________
Telefonska številka: _______________________
Davčna številka:

_______________________

E-pošta: _____________________
(v nadaljevanju kot uporabnik)

sklepata naslednjo
POGODBO št. ______ o uporabi sistema KAMKOLO

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- Je Občina Kamnik nosilec storitev in lastnik sistema KAMKOLO (v nadaljevanju:
nosilec);
- Je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v nadaljevanju: upravitelj) prevzel
delno upravljanje sistema za izposojo koles;
- upravitelj v skladu s »Splošnimi pogoji dostopa in uporabe avtomatiziranega
sistema za izposojo električnih koles v Občini Kamnik - sistema KAMKOLO« (v
nadaljevanju: Splošni pogoji) da na izposojo električno kolo, uporabnik pa ga
sprejme ter se zavezuje le-tega tudi vrniti na način in pod pogoji, navedenimi v tej
pogodbi ter v Splošnih pogojih.
Uporabnik se zavezuje z električnim kolesom in celotnim sistemom ravnati kot dober

gospodar, v skladu z njegovo naravo in namenom.
Uporabnik se zavezuje kolo po uporabi vrniti v okviru omejenega časovnega obdobja,
določenega v 4. odstavku 5. člena te pogodbe.
2. člen
Pogodba velja za obdobje petih let od dneva sklenitve pogodbe.
3. člen
Uporabnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji ter
da jih sprejema kot obvezna določila te pogodbe.
Uporabnik soglaša, da ima nosilec v primeru kakršnihkoli kršitev Splošnih pogojev pravico
uporabniku zaračunati stroške, skladno s poglavjem 12 Splošnih pogojev.
4. člen
Uporabnik zagotavlja, da je v povsem primernem stanju uporabljati kolo in da bo v
takšnem psihofizičnem stanju tudi ves čas uporabe kolesa.
5. člen
Za uporabo storitev sistema KAMKOLO se uporabniku, ki ima sklenjeno veljavno pogodbo,
zaračuna znesek za plačilo administrativnih stroškov za tekoče koledarsko leto v skladu z
veljavnim cenikom (v nadaljevanju: članarina). Vsakokratni veljavni cenik je sestavni del
te pogodbe. Neplačilo letne članarine uporabniku onemogoča uporabo sistema KAMKOLO.
Uporaba kolesa je skladno s splošnimi pogoji brezplačna.
Če bo nosilec začel zaračunavati uporabo koles bo slednje določil s spremembo Splošnih
pogojev. Nosilec bo uporabnika o spremembi splošnih pogojev obvestil najkasneje v osmih
dneh po spremembi.
Veljavni splošni pogoji veljajo za obe pogodbeni stranki z naslednjim dnem po objavi na
spletni strani nosilca.
Časovna omejitev uporabe kolesa je 14 ur v posameznem koledarskem tednu.
6. člen
Uporabnik je izpolnil pogodbo s svojimi resničnimi podatki, za katere jamči s podpisom
pogodbe.
7. člen
Uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je upravitelju podal v okviru te
pogodbe, računalniško podprto shranjujejo in obdelujejo znotraj podatkovnega sistema
upravitelja za namen izvajanja te pogodbe. Osebni podatki se obdelujejo v skladu s
splošnimi pogoji.
8. člen

Uporabnik lahko kadarkoli, osebno, na izdajnem mestu, ali pisno odstopi od te pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe s strani uporabnika, neuporabe sistema ali prenehanju
uporabe sistema s strani uporabnika, uporabnik ni upravičen do vračila denarja.
9. člen
Morebitne spore glede izvedbe, kršenja in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in
uporabnik skušala reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov
pristojno sodišče, ki je stvarno in krajevno pristojno za Občino Kamnik.
10. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po en izvod.

Datum:

Uporabnik:

Datum:

Upravitelj:

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN
KULTURO KAMNIK
Franci Kramar
v. d. direktorja

