Utlåningsregler – Halti Bigfun 8 Pro
1. Tältet ägs av Vigu rf (föreningen).
2. Den som lånar (låntagaren) tältet ansvarar för tältet och alla dess tillbehör ända tills det
återlämnas till den som av föreningens styrelse utsetts att ansvara för tältet.
3. Om tältet eller något av dess tillbehör skadas eller förkommer ersätter låntagaren föreningen.
4. Tältets inköpspris var 240,00€ (augusti 2011). De första två åren värderas tältet till inköpspris.
De följande två åren är tältets värde 75% av inköpspriset. Efter fyra år är tältens värde 50% av
inköpspriset.
5. Låntagaren förbinder sig att återlämna tältet utan dröjsmål efter användningen eller senast vid
överenskommen tidpunkt. Styrelsen kan ålägga låntagaren att ersätta föreningen för dröjsmål av
återlämnande.
6. Låntagaren förbinder sig att som ersättning för lånet skriva en text eller lägga upp en bild eller
film på föreningens forum eller på något annat ställe som styrelsen meddelar. Texten, bilden
eller filmen skall skickas till styrelsen senast 14 dagar efter att tältet återlämnats. Om texten,
bilden eller filmen inte lagts upp inom utsatt tid, skickar föreningen en faktura på 30 € till
låntagaren.
7. Låntagaren lovar att ha roligt och sova gott i tältet.
Inför användning:
• Bågarna är färgkodade, samma färg finns på bågkanalerna på yttertältet.
• Vädringen är inte den bästa om båda dörrarna är stängda, yttertältet blir då fuktigt på insidan.
• Öljetterna (de mässingsfärgade ringarna) vid marken där bågarna sätts i lossar väldigt lätt, så var
försiktig med dem
Följande utrustning ingår:
• tältväska
• yttertält
• 2 innertält
• mellanutrymme (golv för tältets mitt, svart)
• 4 stycken båghalvor med böj på ändan (svarta)
• 2 stycken tunna bågar (svarta)
• 4 stycken båghalvor med böj på ändan (gråa)
• 2 stycken tunna bågar (gråa)
• 1 stor påse för bågarna (svart)
• 35 kilar + liten påse för dem (svart)
• 2 tjocka dörrposter (totalt 6 delar, svarta)
• 2 snören för dörrposterna (orangea)
• 1 reparationskit (bågholk, gummisnodd för båge, dukbitar, löpare med dragtapp för dragkedja,
spänne för innertält)

