REGULAMIN
Wypożyczalni Sprzętu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Wypożyczalni Szczecińskiego Klubu
Wysokogórskiego, zwanej w dalszej części Regulaminu Wypożyczalnią.
§2
1. Sprzęt udostępniany przez Wypożyczalnię stanowi własność Szczecińskiego Klubu
Wysokogórskiego.
2. Katalog sprzętu udostępnianego do wypożyczenia znajduje się na stronie internetowej Klubu
https://kwszczecin.pl/dla-klubowiczow/wypozyczalnia.
§3
1. Z Wypożyczalni Sprzętu mogą korzystać wyłącznie członkowie Szczecińskiego Klubu
Wysokogórskiego, którzy nie posiadają zaległości w składkach członkowskich, zwani w dalszej
części Regulaminu Użytkownikami.
2. Wszyscy Użytkownicy Wypożyczalni obowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu i do jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją
przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
§4
1. Korzystanie ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni jest odpłatne – wymaga uiszczenia
opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz pozostawienia kaucji. Cennik Wypożyczalni został
umieszczony wraz z Katalogiem sprzętu na stronie internetowej Klubu
https://kwszczecin.pl/dla-klubowiczow/wypozyczalnia.
2. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, nie
krótszy niż 7 dni. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu
upoważnia Opiekuna Wypożyczalni do obciążenia Użytkownika dodatkową opłatą, zgodną z
Cennikiem Wypożyczalni.
§5
1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się za pośrednictwem Opiekuna Wypożyczalni, którego dane
znajdują się na stronie internetowej Klubu.
2. W celu wypożyczenia sprzętu, Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres
info@kwszczecin.pl, w której poda:
1) imię i nazwisko;
2) telefon kontaktowy;
3) nazwę sprzętu, który zamierza wypożyczyć;
4) zadeklarowany czas używania sprzętu.
W tytule wiadomości Użytkownik powinien wpisać: WYPOŻYCZALNIA. W taki sam sposób
Użytkownik może dokonać rezerwacji sprzętu w Wypożyczalni.
3. Użytkownik może odebrać sprzęt po otrzymaniu od Opiekuna Wypożyczalni wiadomości email lub informacji telefonicznej na temat dostępności sprzętu i miejsca odbioru oraz po
wpłaceniu kaucji i opłaty za wypożyczenie sprzętu w sposób określony przez Opiekuna
Wypożyczalni.
§6
Użytkownik zobowiązuje się do:
1) korzystania z wypożyczonego sprzętu, w tym z jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z
jego przeznaczeniem;

2) zwrócenia wypożyczonego sprzętu, w tym jego wyposażenia lub osprzętu, w zadeklarowanym
czasie;
3) zwrócenia sprawnego technicznie sprzętu, w stanie niepogorszonym wraz z jego
wyposażeniem lub osprzętem;
4) pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu, w przypadku utraty wypożyczonego sprzętu;
5) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu albo pokrycia kosztów zakupu nowego
sprzętu, gdyby naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna;
6) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim;
7) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
§7
Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Użytkownika jak i
osób trzecich, powstałe w czasie używania sprzętu. Przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu
Użytkownik ma obowiązek upewnić się czy sprzęt jest zdatny do używania.
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§8
W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu – w
szczególności na skutek kradzieży, zgubienia lub porzucenia – Użytkownik jest zobowiązany do
zwrotu kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu, jego wyposażenia bądź osprzętu.
W przypadku zniszczenia sprzętu znajdującego się pod opieką Użytkownika, zobowiązuje się
on do pokrycia kosztów naprawy. W przypadku gdyby naprawa okazała się niemożliwa lub była
nieopłacalna, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu
nowego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.
Utratę lub zniszczenie sprzętu Użytkownik ma obowiązek zgłosić Opiekunowi Wypożyczalni.
Opiekun Wypożyczalni, po uzyskaniu zgody Zarządu Klubu, może ustalić z Użytkownikiem inny
sposób rekompensaty, niż ten opisany w ust. 1 i 2 powyżej.

§9
1. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie, Opiekunowi Wypożyczalni.
Jeżeli termin zwrotu przedłuży się, spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, zgodnej z
Cennikiem Wypożyczalni. Na poczet dodatkowej opłaty Wypożyczalnia może zatrzymać
wpłaconą przez Użytkownika kaucję.
2. Nieuregulowanie zobowiązań, które mogą powstać na podstawie niniejszego paragrafu, może
być uznane przez Zarząd Klubu jako nieopłacenie składki członkowskiej i skutkować
skreśleniem z listy członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
§ 10
1. W sprawach dotyczących funkcjonowania wypożyczalni, Użytkownikowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
2. Skargę Użytkownik wnosi w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
info@kwszczecin.pl.
3. Zarząd Klubu rozpatruje skargę Użytkownika na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu.
§ 11
Wypożyczalnia przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu ochrony wypożyczanego
sprzętu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu. Treść
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego https://kwszczecin.pl/polityka-prywatnosci/.
§ 12
Niniejszy Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie z
dnia 22 czerwca 2022 r.

