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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 

 

 

1. Wypożyczalnia mieści się w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 12, 44-100 w siedzibie Śląskiego 

Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” 

 

2. Za wynajmowany sprzęt obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 30 złotych (płatność 

gotówką)  

 

 

3. Wypożyczenie poprzedza konsultacja z rehabilitantem w celu określenia potrzeb uczestnika i 

sposobu korzystania ze sprzętu. 

 

4. Zamówienie sprzętu można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową. 

 

5. Do wypożyczenia uprawniona jest osoba pełnoletnia, okazująca się dokumentem tożsamości, 

w którym zwarty jest PESEL. 

 

6. Zasoby wypożyczalni są udostępnione na stronie internetowej. 

 

7.  Sprzęt może być wypożyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy. W przypadku konieczności 

przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu Wypożyczający zawiadamia 

Wypożyczalnie w terminie nie późniejszym niż okres 3 dni przed końcem umowy. 

 

 

8. Kolejność realizacji zamówienia zależna jest od terminu wpływu wniosku (daty, czasu) oraz 

od jego dostępności. 

 

9. Zamówienie będzie realizowane po jego zaakceptowaniu przez Wypożyczalnię. Zamawiający 

zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub mailowo o akceptacji zamówienia bądź 

o braku możliwości jego realizacji  

 

10. Koszty transportu sprzętu ponosi wypożyczający. 

 

11. Z uczestnikiem zostanie zawarta Umowa użyczenia zamówionego sprzętu w siedzibie 

Wypożyczalni. Umowa określi termin zwrotu, wartość wypożyczanego sprzętu, wysokość 

pobieranej kaucji, odpowiedzialność za uszkodzenia i sposób zabezpieczenia roszczeń. 
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12. Odmowa najmu sprzętu może nastąpić w przypadku braku dostępności określonego sprzętu, 

jeżeli uczestnik wcześniej korzystał z wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony lub zniszczony 

bądź po terminie zwrotu. 

 

13. Biorący do używania ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób używania przedmiotu 

użyczenia, utratę przedmiotu użyczenia, jego uszkodzenie, zużycie w rozmiarze większym niż 

zużycie przedmiotu użyczenia będące następstwem prawidłowego używania oraz utratę 

opakowania.  

 

14. Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w pierwszym dniu 

roboczym przypadającym po upływnie okresu wskazanego w umowie. 

 

15. Biorący do używania jest niezwłocznie zobowiązany powiadomić wypożyczalnie o powstaniu 

zmian w jakości użyczenia. W przeciwnym razie wszelkie naprawy, których dokonanie stanie 

się konieczne w trakcie umowy używający będzie przeprowadzał na własny koszt.  

 

16. Użyczający może żądać zwrotu przedmiotu użyczenia przed upływem okresu wskazanego w 

umowie w przypadku gdy biorący do używania:  

 

o Będzie używać przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową, instrukcją lub 

przeznaczeniem przedmiotu użyczenia.    

o Powierzy przedmiot użyczenia osobie nieupoważnionej do wypożyczenia.       

o Jeżeli rzecz stanie się potrzebna Użyczającemu z ważnych powodów 

nieprzewidywalnych w chwili zawarcia umowy.  

 

17. W przypadku o którym mowa w pkt. 15 Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić 

przedmiot użyczenia w terminie dwóch tygodniu od dnia otrzymania wezwania do zwrotu.  

 

18. Biorący do używania zobowiązany jest do zwrotu przeczy w stanie niepogorszonym.      

 

19. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM 

„SEZAM” 

 

 

 

 

 

 

 

 


