
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Nagłośnieniowego IMPREZOWY.GURU 

1. Niniejszy Regulamin określa dokładne warunki umów najmu nagłośnienia i oświetlenia zawieranych przez  wypożyczalnię sprzętu 
estradowego Imprezowy.Guru w Szczecinie pod adresem Hryniewieckiego 1 78-449. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu 
chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

2. Najemcą sprzętu nagłośnieniowego lub oświetleniowego (zwanego dalej Sprzętem) mogą być: Osoba fizyczna, która w momencie wynajmu 
ukończyła 18 lat i posiada:
 a) ważny dowód osobisty lub:
 b )ważny paszport.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca osobę prawną, musi posiadać: 
a) ważny dowód osobisty lub ważny paszport; 
b) aktualny wpis w bazie CEDIG lub w bazie KRS.

3. Nagłośnienie i oświetlenie może być wykorzystywane przez Najemcę lub osoby przez niego wskazane tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z prawem wykorzystywanie wynajętej aparatury. 
Sprzęt powinien zostać zabezpieczony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, możliwością uszkodzenia i kradzieżą.

4. W momencie wynajęcia sprzętu pobierana jest kaucja, która w razie kradziży, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu zostanie 
przeznaczona na naprawę lub doprowadzenie do stanu identycznego jak w momencie wynajmu. Sprzęt w momencie wynajmu zawsze jest 
czysty i sprawdzony pod względem technicznym. W momencie zwrotu sprzęt jest sprawdzany pod względem technicznym i wizualnym przy 
najemcy. W przypadku gdy kaucja nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy lub doprowadzenia sprzętu do stanu identycznego jak w 
momencie wypożyczenia wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania dodatkowego pokrywającego wszystkie poczynione szkody i 
straty.

Zobowiązania Najemcy:
1. Najemca zapewni, że każda upoważniona przez niego osoba do obsługi sprzętu zna Regulamin i będzie przestrzegać każdego punktu 

wymienionego w Regulaminie pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego lub osoby 
trzecie.

2. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, elektryczne powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę 
obowiązków wynikających z Regulaminu lub instrukcji obsługi sprzętu. 

3. W czasie użytkowania Najemca lub osoba wskazana do obsługi sprzętu zobowiązana jest do: ● podłączenia sprzętu do działającej instalacji 
elektrycznej, posiadającej wszelkie niezbędne odbiory techniczne. ● Zabezpieczenia sprzętu podczas przewozu z siedziby wypożyczalni do 
miejsca docelowego pod kątem kradzieży i uszkodzenia. ● ustawienia sprzętu w sposób niedostępny dla osób trzecich. 

4. Najemcy zabrania się obsługi sprzętu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 
5.  Najemcy zabrania się dokonywania zmian w mechanice i elektryce wypożyczonego sprzętu. 
6.  Najemca musi zwrócić sprzęt czysty. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego naliczona zostaje opłata w wysokości 100 PLN. 
7.  Najemcy zabrania się używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8.  W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca traci kaucję oraz musi pokryć pozostałe koszty związane z naprawą. Naprawa może być 

dokonana również przez Najemcę, wówczas po sprawdzeniu działania sprzętu kaucja zostaje oddana Najemcy. 
9.  W przypadku kradzieży sprzętu Najemca ma obowiązek poinformować Policję oraz Wypożyczalnie. Odpowiedzialność finansową w 

przypadku kradzieży ponosi Najemca.
10. Najemca zwraca wypożyczony sprzęt na własny koszt do siedziby wypożyczalni w wyznaczonym terminie lub w przypadku gdy sprzęt jest 

dostarczany i odbierany przez wynajmującego udostępni mu taką możliwość
11. W przypadku jeżeli Najemca nie zwróci sprzętu w wyznaczonym czasie bez uzgodnienia z wypożyczalnią zostanie naliczona dodatkowa 

opłata w wysokości kolejnej dobowej stawki za wynajem za każdą kolejną dobę.
12. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz 

wszelkie koszty związane z użytkowaniem.
13. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody 

Wynajmującego.
14. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot wynajmu w stanie nie pogorszonym z 

uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

Zobowiązania Wynajmującego. 
1. Wynajmujący wynajmuje sprawny i sprawdzony przy Najemcy sprzęt zgodnie z zamówieniem. 
2. Wynajmujący zapewnia podstawowe szkolenie z obsługi sprzętu. 

Pozostałe zapisy 
1. W przypadku braku zapisów w poniższym regulaminie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny.
2. Wynajmujący oraz Najemca dokonają wszelkich ustaleń i rozwiązań aby móc uniknąć kierowania sprawy na drogę sądową. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji tego regulaminu rozstrzygał będzie sąd właściwy w Szczecinie. 

W skrócie: 
Wypożyczasz sprawny i czysty sprzęt. Wpłacasz kaucję.
 Oddajesz sprawny i czysty sprzęt w umówionym czasie -  Zwracamy kaucję. 
Proste, nie? :D
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