
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KW POZNAŃ

1. Osoby wypożyczające sprzęt muszę należeć minimum do jednej grupy: 
• członek Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  z aktualnie  opłaconą  składką

członkowską,
• absolwent kursu wspinaczkowego prowadzonego przez Szkołę Wspinania KW Poznań

(dotyczy  tylko  osób,  które  ukończyły  kurs  wspinaczkowy  do  jednego  roku  wstecz
względem roku wypożyczenia sprzętu, np. kurs ukończony w roku 2020 uprawnia do
wypożyczania sprzętu tylko w roku 2020 i 2021),

• uczestnik sekcji wspinaczkowej prowadzonej na ściance KW Poznań.
Osobom nie spełniającym żadnego z powyższych kryteriów, sprzęt nie jest wypożyczany.

2. Wypożyczony  sprzęt  może  być  użyty  tylko  i  wyłącznie  do  celów  zgodnych  z  jego
przeznaczeniem.  KW  Poznań  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  używanie
wypożyczonego  sprzętu  niewłaściwe  z  jego  przeznaczeniem,  w  tym  za  wypadki
spowodowane niewłaścwym używaniem wypożyczonego sprzętu.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt bezwarunkowo deklaruje w momencie wypożyczania sprzętu,
iż posiada stosowną wiedzę i umiejętności co do sposobu używania wypożyczanego sprzętu.

4. Osoba  wypożyczająca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne  zniszczenia  lub
zgubienie wypożyczonego sprzętu. W takim przypadku osoba wypożyczająca zobowiązana
jest do  dostarczenia KW Poznań nowego fabrycznie identycznego modelu sprzętu,  który
został  zniszczony/utracony  bądź  jego  równowartości  oszacowanej  przez  KW  Poznań,
w terminie  dwóch  tygodni  od  ustalonego  dnia  zwrotu  sprzętu.  W  przypadku  braku
dostępności danego modelu w sprzedaży, dopuszcza się, po uprzednim porozumieniu z KW
Poznań, zakup dostępnego odpowiednika albo pokrycie jego równowartości.

5. Podczas wypożyczania sprzętu osoba wypożyczająca go uiszcza gotów  ką stosowną kaucję
za wypożyczany sprzęt. Kaucja jest zwracana w momencie zdawania sprzętu.

6. Opłata za wypożyczenie sprzętu uiszczana jest  gotówką w siedzibie KW Poznań w chwili
odbierania sprzętu zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie KW Poznań.

7. Jeżeli  sprzęt  nie  został  zdany w wyznaczonym zadeklarowanym terminie,  w momencie
oddawania sprzętu osoba oddająca go jest zobowiązana do uiszczenie  gotówką stosownej
kary wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie KW Poznań. Powyższe nie wyklucza
możliwości dochodzenia zapłaty stosownej kary wobec osób, które nie zrealizują obowiązku
określonego w powyższym zdaniu.

8. Osoba  wypożyczająca  zobowiązana  jest  do  terminowego  zwrotu  sprzętu.  Przekroczenie
ustalonego  w  formularzu  wypożyczenia  terminu  zwrotu  sprzętu  skutkuje  zwiększeniem
opłaty za wypożyczenie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie KW Poznań. Kara
naliczana jest od następnego dnia po przekroczeniu zadeklarowanej daty zwrotu sprzętu.

9. Sprzęt  utracony  lub  zniszczony  uznawany  jest  za  rozliczony  w  momencie  zdawania
pozostałego wypożyczonego sprzętu oraz uzupełnienia utraconego sprzętu nowym sprzętem
(lub jego równowartości).

10. Zniszczony sprzęt może stać się własnością osoby wypożyczającej w chwili wyrównania
straty.

11. Osoba  wypożyczająca  sprzęt  zobowiązana  jest  do  dokładnego  przesłania  informacji
o wypożyczanym sprzęcie (nazwa, ilość, okres wypożyczenia, itp.). Ułatwi to sprawdzenie,
czy  dany  sprzęt  jest  aktualnie  dostępny  oraz  przygotowanie  dostępnego  sprzętu  wraz
z dokumentacją do jego odbioru.

12. W przypadku zaistnienia sytuacji mogących wpłynąć na cechy użytkowe wypożyczonego
sprzętu (odpadnięcie, upadek sprzętu, kontakt z chemikaliami, itp.),  osoba wypożyczająca
jest  zobowiązania do  szczegółowego  poinformowania  i  opisania  w/w  zdarzeń  podczas
umawiania się na dokładną datę i miejsce oddania sprzętu przedstawicielowi KW Poznań.

13. Ocenę zwracanego sprzętu dokonują stosowne osoby wskazane przez KW Poznań.



14. Sprzęt może mieć status aktualnie niedostępnego ponieważ:
• jest aktualnie wypożyczony przez kogoś innego,
• jest w trakcie naprawy/serwisu.

15. Osoby  chcące  wypożyczyć  sprzęt,  winny  ustalić  termin  jego  wydania  oraz  zwrotu
bezpośrednio z osobami wskazanymi przeze KW Poznań jako osoby kontaktowe (wydające
sprzęt).

16. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na zadeklarowany odgórnie dłuższy okres czasu
niż jeden tydzień, ale nie dłuższy niż dwa tygodnie. Wówczas każdy dzień ponad pierwszy
tydzień jest stosownie płatny.

17. Wypożyczanie sprzętu na wyprawy podlega szczególnym zasadom ustalanym indywidualnie
z KW Poznań.

18. KW Poznań zobowiązuje się:
• przeznaczyć całość wpływów z zadeklarowanego okresu z  wypożyczania sprzętu na

utrzymanie i poszerzanie asortymentu wypożyczalni,
• wpływy z naliczonych kar mogą być przeznaczone na inne cele klubowe.


