
Regulamin korzystania ze sprzętu wspinaczkowego
Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat”

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- wypożyczającym – należy przez to rozumieć osobę wypożyczająca sprzęt od klubu w celu 

własnego użytkowania

- wydającym – należy przez to rozumieć członka zarządu lub inną osobę upoważnioną przez 

zarząd do wydania sprzętu wypożyczającemu

2. Sprzęt wspinaczkowy będący na stanie klubu i przeznaczony do użytkowania posiada niezbędne 

certyfikaty bezpieczeństwa i atesty międzynarodowej federacji wspinaczkowej UIAA

3. Ze sprzętu korzystają członkowie klubu w czasie wyjazdów organizowanych przez klub, a także 

w czasie wyjazdów prywatnych na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

4. Członkowie klubu, którzy wypożyczają sprzęt klubu na wyjazdy nie organizowane przez klub 

korzystają z niego nieodpłatnie pod warunkiem, że mają aktualnie opłacone składki 

członkowskie.

5. Klubowicze, którzy nie mają aktualnie opłaconych składek oraz osoby nie będące członkami 

klubu mogą korzystać ze sprzętu klubu po uzyskaniu na to zgody Zarządu Klubu. 

6. Klubowicze, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub nie posiadają odpowiednich umiejętności 

operowania sprzętem wspinaczkowym potwierdzonych zaświadczeniem z kursu lub 

rekomendacją instruktora wspinaczki, korzystają ze sprzętu klubowego tylko pod opieką innych 

klubowiczów lub osób spełniających wyżej wymienione kryteria.

7. Sprzęt jest wydawany przez członka zarządu, na podstawie protokołu wypożyczenia sprzętu.

8. Przy pobieraniu i zdawaniu sprzętu będzie dokonywana ocena stanu technicznego 

wypożyczanego sprzętu odnotowana w protokole wypożyczenia stanowiącym załącznik to 

niniejszego regulaminu.

9. Każde uszkodzenie sprzętu (odpadnięcia o dużym współczynniku, upadki karabinków, zepsucie 

zamków w karabinkach, pękanie szwów, przetarcie taśm lub lin i inne) muszą być zgłoszone 

przy zdawaniu sprzętu.

10. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw ani przeróbek sprzętu we własnym 

zakresie.

11. Wypożyczający nie może wypożyczać sprzętu stanowiącego własność klubu osobom trzecim.

12. Wypożyczający nie może używać sprzętu stanowiącego własność klubo do pracy 

wysokościowych ani w celach zarobkowych. 

13.  Wypożyczający będą zobowiązani do pokrycia kosztów za zniszczony sprzęt i naprawy z nim 

związane lub zakup nowego sprzętu w przypadku braku możliwości naprawy uszkodzenia. 

14. Zwrot sprzętu powinien nastąpić jak najszybciej po zakończeniu użytkowania, w terminie 

zgodnym z deklarowanym terminem zwrotu ustalonym podczas wypożyczania. 

15. W razie niezastosowania się do regulaminu nakłada się karę finansową ustaloną przez Zarząd 

Klubu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Zarząd Klubu.



Protokół wypożyczania sprzętu.

Rodzaj sprzętu Sztuk Stan techniczny Uwagi 

Lina

Uprząż

HMS

Ekspres

Przyrząd do asekuracji
(jaki?)

Taśma

Rep

Friend 
(podać rozmiar)

Crash Pad

Inne
(jakie?)

Deklarowany termin zwrotu …................
…....................….........................................................

….................................... (Imię, nazwisko, adres zam. i telefon wypożyczającego)
Data i podpis wydającego

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem korzystania ze sprzętu wspinaczkowego Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” i 
akceptuję zasady w nim zawarte.

*Oświadczam że:
• posiadam umiejętności niezbędne do bezpiecznego posługiwania się sprzętem wspinaczkowym.
• będę korzystał z wypożyczonego sprzętu pod opieka osoby posiadającej niezbędne umiejętności do bezpiecznego posługiwania się 

sprzętem wspinaczkowym.
•

Oświadczam że jestem świadomy ryzyka utraty zdrowia lub życia płynącego z uprawiania wspinaczki i robię to na własne ryzyko.

…...................................................
data i podpis wypożyczającego

* niepotrzebne skreślić


