
REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, warunki i zakres odpowiedzialności osób 

korzystających (zwanych Klientem) z Wypożyczalni Sprzętu Sportowego „Społem” PSS 

w Siemiatyczach - Super Sam, przy ul. 11 Listopada 33. Warunkiem wypożyczenia sprzętu 

sportowego jest złożenie przez Klienta stosownych oświadczeń wydania i zwrotu sprzętu.  

 

 2.Sprzęt sportowy (w tym rowery) będący przedmiotem wypożyczania jest własnością 

„Społem” PSS w Siemiatyczach (zwanej Wypożyczającym). 

 

3. Wypożyczalnia czynna jest w dniach otwarcia sklepu Super Sam od poniedziałku do 

soboty, w godzinach od 7:00 do 20:00 ora z w niedzielę w godzinach 10:00 do 20:00. 

 

4. Sprzęt sportowy może wypożyczyć osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem 

osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem, nie będąca pod wpływem 

alkoholu lub innego środka odurzającego. 

 

5. Klient jest zobowiązany do przedstawienia dowodu tożsamości, o którym mowa pod pkt 4, 

a Wypożyczający do wpisania danych do Rejestru wypożyczania. Klient czytelnym 

podpisem potwierdza w tym rejestrze fakt wypożyczenia sprzętu.   

 

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko i wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej, uprawnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną 

odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią oraz bierze odpowiedzialność za ewentualne 

szkody powstałe w czasie korzystania z tego sprzętu. 

 

7. Klient korzystający ze sprzętu może we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie użytkowania.  

 

8. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności powstałej wskutek nieszczęśliwego 

wypadku, utraty zdrowia lub życia przez osoby korzystającą ze sprzętu, a także nie ponosi 

odpowiedzialności odszkodowawczej wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczenie nie jest 

wliczone w cenę wypożyczenia sprzętu. 

 

9. Wypożyczenie sprzętu sportowego odbywa się za odpłatnością, zgodnie z obowiązującym 

cennikiem w chwili wydania. Opłatę pobiera się z góry za czas deklarowany przez Klienta. 

Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczający może pobrać dodatkową opłatę do 

wysokości całodziennej kwoty za wypożyczenie (pkt 16 lit.”b” i „c”).  

 

10. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w stanie niepogorszonym powinien zostać 

zwrócony do wypożyczalni w czasie zadeklarowanym. 

 

11. Za zniszczenie, zagubienie bądź kradzież sprzętu sportowego odpowiada Klient i ponosi 

pełną odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe szkody od momentu 

wypożyczenia do czasu jego zwrotu. 

 

12. Klient ponosi pełne koszty naprawy w przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia 

czy kradzieży sprzętu sportowego. 



 

13. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia (uszkodzenia) sprzętu należy szczegółowo 

opisać rodzaj i zakres tych uszkodzeń na druku „Oświadczenie B – zwrot sprzętu (w tym 

roweru)”, które podpisują Klient i Wypożyczający. Oświadczenie stanowi podstawę do 

rozliczenia wyrządzonej szkody. 

 

14. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji sprzętu (w tym 

roweru), posiada uprawnienia do poruszania się po drogach publicznych oraz zobowiązuje 

się dbać o sprzęt i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 

 

15. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu sportowego do dyspozycji osób 

trzecich. 

 

16. Cennik wypożyczenia sprzętu sportowego: 

  

      a/ roweru - za każdą pełną godzinę - 5 zł (słownie: pięć złotych), przyjmuje się, że godzina 

= 60 minut, 

      b/ za cały dzień korzystania z roweru (w godzinach wskazanych pod pkt 3) – 50 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych), 

      c/ pozostałego sprzętu sportowego – 5 zł (słownie: pięć złotych) za cały dzień korzystania 

w godzinach wskazanych pod pkt 3. 

 

17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wypożyczenia  

sprzętu sportowego. Administratorem danych jest „Społem” PSS w Siemiatyczach 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

 

18. Niniejszy Regulamin ze zmianami obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

                                                                                       Zarząd Spółdzielni 


