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REGULAMIN DYSPOZYCJI SPRZĘTU I BIBLIOTEKI  

KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO LUBLIN 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad przechowywania i  wypożyczania sprzętu turystyczno-górskiego 

oraz l iteratury górskiej (map, przewodników i innych), będących w posiadaniu Klubu Wysokogórskiego 

Lublin (zwanego dalej Klubem). 

2. Odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu ponosi osoba lub osoby wyznaczone do 

sprawowania opieki nad sprzętem i biblioteką przez Zarząd Klubu w drodze stosownej uchwały (osoba 

ta jest dalej zwana opiekunem).   

3. Wydawaniem sprzętu i literatury oraz przyjmowaniem zwrotów mogą się zajmować tylko osoby 

upoważnione do tego przez Zarząd. 

4. Obowiązkiem opiekuna jest: 

a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji  sprzętu i  l iteratury będącej w posiadaniu 

Klubu. Spis z wyszczególnieniem i omówieniem ewentualnych braków powinien zostać 

przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi. 

b) Dopilnowanie właściwego (zgodnego z instrukcją producenta) i  bezpiecznego przechowywania 

sprzętu i  l iteratury w siedzibie Klubu. 

c) Sprawdzenie przed wypożyczeniem, po przyjęciu zwrotu i  nie rzadziej niż raz w roku stanu sprzętu 

i  l iteratury. W razie stwierdzenia zużycia  lub uszkodzenia sprzętu należy złożyć wniosek do 

Zarządu o kasację lub naprawę. 

d) Prowadzenie książki wypożyczeń zawierającej aktualny spis sprzętu i  l iteratury. W książce powinny 

zostać odnotowane dane identyfikacyjne sprzętu, data jego wydania, osoba odpowiedzialna za 

wypożyczenie sprzętu, planowany czas wypożyczenia , data zwrotu i uwagi (stan, uszkodzenia itp.). 

5. Obowiązkiem wypożyczającego jest: 

a) Użytkowanie sprzętu i  l iteratury zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta. 

b) Zwrot sprzętu i  l iteratury w stanie sprawnym, nieuszkodzonym, w terminie ustalonym z 

opiekunem. 

c) Pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu i  l iteratury w wypadku zgubienia, kradzieży lub 

uszkodzenia. 

6. Pierwszeństwo w wypożyczeniu sprzętu i literatury mają osoby biorące udział w oficjalnych 

wyjazdach organizowanych przez Klub, a w następnej kolejności członkowie Klubu. Wypożyczenie 

sprzętu i  l iteratury osobom nie będącym członkami Klubu wymaga zgody Zarządu.  

7. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia go i  podpisania przez Zarząd Klubu. 

 

Lublin, 10.04.2017 
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