XP-el Medlemsavtal

Jag använder XP-el på egen risk. Varken XP-el, XP-els ordförande eller annan person än jag själv kan
hållas ansvarig för av mig orsakade skador eller olyckor. Jag är dock ansvarig över personer som inte är
medlemmar som jag släpper in i XP-els lokaler.
Medlemmar kan få ett passerkort registrerat. Detta passerkort är personligt och får ej lånas ut eller kopieras.
Jag förbinder mig att ansvara för den materiel jag använder och vid eventuell av mig orsakad skada ersätta
XP-el för de kostnader som kan uppkomma vid reparation och/eller nyskaffning av denna materiel.
Efter användande av verktyg och materiel är jag ansvarig över att verktygen och materielet läggs tillbaka
på sin plats, och vid behov rengörs. Jag är även ansvarig över att städa och återsälla arbetsområdet efter
att jag har arbetat färdigt.
Jag är medveten om att utförsel av verktyg eller instrument utanför lokalen utan tillåtelse från XP-els
ordförande leder till omedelbar uteslutning ur XP-el.
Jag har läst och godkänt LTUs centrala villkor för datoranvändande och är fullt förstådd med att dessa
även gäller vid användande av XP-els datorer.
Jag godkänner att XP-el registrerar mina personuppgifter i ett medlemsregister och passersystem.
I händelse av stöld eller annan anledning ger jag XP-el tillåtelse att gå igenom bilder från övervakningskamerorna och passersystem för XP-els lokal.
Jag är fullt förstådd med ovanstående regler och övriga regler för XP-el och jag kommer att begagna mig
av XP-el i enlighet med dessa. Jag är även ansvarig att hålla mig uppdaterad vid eventuella regeländringar
för XP-el. Skulle jag bryta mot någon av dessa regler äger XP-el rätt att säga upp mitt medlemskap och
neka mig vidare tillträde till XP-els lokaler med omedelbar verkan.
Jag har läst igenom och godkänner härmed ovanstående.
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