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Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego 

Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej 

koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

Definicje i postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Wypożyczalnia sprzętu turystycznego Studenckiego Klubu Przodowników 

Turystyki Górskiej umożliwia Członkom Klubu wypożyczanie sprzętu 

turystycznego OM PTTK w Warszawie będącego w posiadaniu Klubu. Niniejszy 

regulamin określa szczegółowe zasady wypożyczania ww. sprzętu. 

2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Członek Klubu – osoba posiadająca opłaconą za bieżący rok 

kalendarzowy składkę PTTK w SKPTG lub składkę klubową SKPTG; 

2) Dokument tożsamości – dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty 

lub paszport; 

3) Kaucja – kwota pieniężna będąca zabezpieczeniem wypożyczenia 

Sprzętu, pobierana w momencie wydania Sprzętu, a zwracana w 

momencie jego zwrotu; 

4) Kaucja bazowa – nominalna wysokość Kaucji pobierana w przypadku 

wypożyczenia tylko jednej sztuki Sprzętu; 

5) Klub, SKPTG – Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej, 

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie; 

6) Operator wypożyczalni – osoba wskazana przez Zarząd Klubu 

oddelegowana do realizacji wypożyczania Sprzętu Wypożyczającym 

zgodnie z regulaminem; 

7) Rewers wypożyczenia – dokument potwierdzający wypożyczenie 

Sprzętu zawierający informacje o szczegółach wypożyczenia Sprzętu; 

8) Sprzęt – sprzęt turystyczny Studenckiego Klubu Przodowników 

Turystyki Górskiej, o którym mowa w § 2, pkt.1; 

9) Wypożyczalnia – struktura SKPTG powołana na potrzeby wypożyczania 

Sprzętu Wypożyczającym; 

10) Wypożyczający – osoba wypożyczająca Sprzęt; 

11) Zarząd Klubu – Zarząd SKPTG. 



Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego SKPTG 

  2 

§ 2. 

1. Wypożyczenia sprzętu mogą dokonywać pełnoletni Członkowie Klubu.  

2. Dla osób nie będących Członkami Klubu lub będących niepełnoletnimi 

Członkami Klubu dopuszcza się wypożyczenie sprzętu jedynie po uprzedniej 

zgodzie Zarządu Klubu, który może określać szczegółowo warunki 

wypożyczenia. 

§ 3. 

1. W wypożyczalni możliwe jest wypożyczenie sprzętu turystycznego według 

wykazu zawartego w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypożyczający może dokonać wypożyczenia Sprzętu na okres nie dłuższy niż 

21 dni. Wypożyczenie sprzętu na okres dłuższy niż ww. wymaga każdorazowo 

akceptacji Zarządu Klubu. 

Zasady wypożyczania Sprzętu 

§ 4. 

1. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie niezależnie od czasu jego wypożyczenia. 

2. Wypożyczający chcąc wypożyczyć Sprzęt zgłasza się do Operatora 

wypożyczalni, działającego w imieniu Zarządu Klubu. 

§ 5. 

1. Wypożyczający może dokonać rezerwacji Sprzętu. Rezerwacja może być 

dokonywana mailowo, telefonicznie lub osobiście u Operatora wypożyczalni. 

2. Sprzęt jest rezerwowany do wypożyczenia wg kolejności zgłoszeń, przy czym 

pierwszeństwo w wypożyczeniu Sprzętu mają Członkowie Klubu. 

3. Przy rezerwowaniu Sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany zadeklarować 

datę wypożyczenia i zwrotu Sprzętu. 

4. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

§ 6. 

1. Warunkiem koniecznym wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego jest 

wpłacenie kaucji za całość wypożyczanego Sprzętu. 

2. Dla poszczególnych elementów wypożyczanego Sprzętu zostały określone 

w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu Kaucje bazowe. 

3. W zależności od liczby sztuk wypożyczanego sprzętu pobierana jest całość lub 

fragment Kaucji bazowej dla tego Sprzętu. Pobierana kaucja wynosi: 

1) 100% Kaucji bazowej – dla najdroższej sztuki Sprzętu spośród 

podlegających wypożyczeniu lub już wypożyczonych Wypożyczającemu; 

2) 50% Kaucji bazowej – dla każdej kolejnej sztuki Sprzętu; 
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4. Pobierający kaucję Operator wypożyczalni jest zobowiązany do wystawienia 

Wypożyczającemu dokumentu KP informującego o kwocie pobranej kaucji. 

5. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu niezwłocznie po zwróceniu przez niego 

wypożyczanego sprzętu z zastrzeżeniem § 8, pkt.3. W przypadku częściowego 

zwrotu wypożyczanego Sprzętu, zwracana jest kwota Kaucji jedynie do 

wysokości kwoty należnej za Sprzęt pozostający na wypożyczeniu. 

6. W momencie dokonania zwrotu kaucji Operator wypożyczalni wystawia 

dokument KW informujący o kwocie zwracanej kaucji, który Wypożyczający 

jest zobowiązany podpisać.  

§ 7. 

1. Przy wypożyczeniu Sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany: 

1) okazać Operatorowi wypożyczalni Dokument tożsamości i umożliwić 

mu spisanie zawartych w nim danych; 

2) zadeklarować datę zwrotu sprzętu; 

3) wpłacić kaucję za sprzęt; 

4) podpisać Rewers wypożyczenia. 

2. Przed pobraniem Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia 

stanu technicznego wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych 

uwag Operatorowi wypożyczalni.  

3. Z momentem podpisania Rewersu wypożyczenia i wydania Sprzętu 

przez Operatora wypożyczalni Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność 

cywilną i materialną za wypożyczony Sprzęt. 

§ 8. 

1. Zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej 

przez Wypożyczającego i Operatora wypożyczalni. 

2. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia 

z uwzględnieniem naturalnego zużycia w okresie wypożyczenia. Sprzęt 

zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym 

natychmiastowe ponowne jego wypożyczenie, a więc czysty i sprawny 

technicznie. 

3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia sprzętu nie wynikającego 

z normalnej eksploatacji Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego 

równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez 

względu na stopień jego zamortyzowania. Wpłacona przez wypożyczającego 

Kaucja zostaje zatrzymana przez Klub do czasu zwrotu tej równowartości.  

§ 9. 

1. W przypadku chęci przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający 

jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Operatorem wypożyczalni.  
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2. O przedłużeniu czasu wypożyczenia decyduje Operator wypożyczalni – jeżeli 

sumaryczny czas wypożyczenia nie przekracza 21 dni lub Zarząd Klubu, jeśli 

czas ten jest dłuższy niż 21 dni.  

3. Przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu czasu wypożyczenia Operator 

wypożyczalni i Zarząd klubu uwzględniają fakt wcześniejszych rezerwacji 

Sprzętu i w przypadku kolizji terminów wypożyczenia mają prawo odmówić 

przedłużenia czasu wypożyczenia. 

4. W razie nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Zarząd Klubu na wniosek 

Operatora wypożyczalni może podjąć decyzję o czasowym bądź 

bezterminowym ograniczeniu Wypożyczającemu możliwości wypożyczania 

Sprzętu. Zarząd Klubu może również podjąć decyzję o skierowanie przeciwko 

Wypożyczającemu wniosku do Sądu Koleżeńskiego OM PTTK w Warszawie. 

Użytkowanie sprzętu 

§ 10. 

1. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji 

Sprzętu, zobowiązuje się dbać o niego i wykorzystywać go bezpiecznie zgodnie 

z przeznaczeniem. 

2. Operator wypożyczalni oraz Zarząd Klubu nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności: 

1) za szkody jakich Wypożyczający mogli by dokonać na rzecz innych osób 

lub firm z wykorzystaniem wypożyczanego Sprzętu; 

2) z tytułu strat, nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci 

osób korzystających z wypożyczonego sprzętu poniesionych na skutek 

użytkowania wypożyczanego Sprzętu (niezależnie czy Sprzęt był 

wykorzystywany zgodnie czy niezgodnie z przeznaczeniem); 

3. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność 

Wypożyczającego. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

1. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane 

do natychmiastowego zdania Sprzętu niezależnie od czasu korzystania z niego. 

2. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane 

polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie 

rozstrzygał Zarząd Klubu lub Władze Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w 

Warszawie, a na drodze Cywilnej sąd właściwy dla Wypożyczalni. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu. 

4. W kwestiach nie uregulowanych w regulaminie wypożyczalni obowiązują 

przepisy kodeksu cywilnego. 


