
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH DIRETA

I. Informacje ogólne:

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Klubu Sportów Górskich 
„Direta”.

2. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie 
powinien zostać zwrócony do punktu wypożyczającego. Ponadto sprzęt 
powinien zostać oczyszczony z zabrudzeń i wysuszony.

3. Klient potwierdza, że zapoznał się warunkami oraz regulaminem 
wypożyczenia, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego 
regulaminu.

4. Wypożyczalnia znajduje się w siedzibie klubu przy ul. Gdańskiej 134.

II. Zasady wypożyczania:

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera umowę 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

3. Klient w celu wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest okazać osobiście 
dokument tożsamości oraz wpłacić opłatę za wypożyczenie i kaucję za 
sprzęt (według cennika).

4. Opłata za sprzęt wraz z kaucją winna być uiszczona w momencie odbioru 
sprzętu.

5. Kaucja za sprzęt zwracana jest w momencie osobistego zwrócenia 
sprzętu do wypożyczalni.

6. Klient odbierając sprzęt powinien niezwłocznie sprawdzić stan techniczny 
i kompletność produktu, pod rygorem niemożności powoływania się w 
późniejszym czasie na występujące usterki. Ewentualne zastrzeżenia co 
do stanu technicznego sprzętu powinny być zgłoszone niezwłocznie, tj. w 
czasie odbioru sprzętu sportowego w wypożyczalni.

7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim 
sprzęt został Klientowi wypożyczony i w terminie ustalonym w 
dokumencie wypożyczenia.



8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji 
sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go 
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na 
swoją odpowiedzialność.

9. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu samodzielnie.

10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użyczenie i skutki eksploatacji 
sprzętu sportowego przez osobę trzecią.

11. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, będące 
następstwem zgodnego z jego przeznaczeniem używania.

12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt, jego 
uszkodzenie, zaginięcie i braki sprzętowe.

13. W przypadku wystąpienia szkody w wypożyczonym sprzęcie, wysokość 
szkody jest szacowana przez Klub Sportów Górskich „Direta” i potrącana 
z kaucji wpłaconej przez klienta.

14. W przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość kaucji wpłaconej 
przez klienta, klient zobowiązany jest uiścić powstałą różnicę w ciągu 3 
dni roboczych od daty zwrotu wypożyczonego sprzętu sportowego.

15. W przypadku, gdy zwracany sprzęt nie nadaje się do dalszego 
użytkowania, bądź zaginął Klient zobowiązany jest uiścić opłatę równą 
detalicznej cenie brutto wypożyczonego sprzętu, umniejszoną o wpłaconą 
przez Klienta kaucję, która zostaje zaliczona na poczet ceny 
wypożyczonego sprzętu.

16. Klient ma prawo wcześniej zarezerwować sprzęt. Podstawą rezerwacji 
jest uiszczenie opłaty za okres, na który jest wypożyczany sprzęt.

17. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien 
przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub 
mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga 
uzyskania akceptacji wypożyczalni i zmiany warunków umowy 
wypożyczenia. 

18. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie 
powszechne akty prawne.
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