
„Regulamin wypożyczalni dla dzieci” 
obowiązujący od dn. 01.01.2015 r. 

 
1. Wypożyczalnia dla dzieci jest prowadzona przez Centrum Twórczej Zabawy DWA 

KROKI,(zwane dalej: Centrum) z siedzibą przy ul. Ligonia 10a/1, 48-340 GŁUCHOŁAZY, 
prowadzone przez firmę EVENTI Anna Szmyt-Boguniewicz (zwaną dalej EVENTI), 
NIP: 7532148178.  

 
2. Wypożyczalnia specjalizuje się w odpłatnym udostępnianiu na określony czas przedmiotów 

(np. zestawy klocków, stroje karnawałowe, sprzęt turystyczny, zabawki, akcesoria dla dzieci, 
itp.), zwanych dalej zasobami. 

 
3. Warunkiem korzystania z zasobów wypożyczalni jest: 

- zapoznanie się najemcy z cennikiem wynajmu dostępnym w siedzibie i na stronie 
internetowej Centrum (www.dwakroki.edu.pl) i „Regulaminem wypożyczalni dla dzieci” 
oraz akceptacja ich treści,  
- podanie danych osobowych najemcy (imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu 
kontaktowego, e-mail), 
- uiszczenie przez najemcę odpowiedniej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem lub 
okazanie wcześniej wykupionego, aktualnego bonu prezentowego. 

 
4. Najemcą jest osoba pełnoletnia (np. rodzice, dziadkowie, opiekunowie, rodzeństwo). Nie 

jest konieczne każdorazowe podawanie danych osobowych, jednakże w przypadku ich 
zmiany najemca ma obowiązek poinformować o tym fakcie przy okazji kolejnej wizyty 
w Centrum.  

 
5. Z zasobów wypożyczalni mogą korzystać dzieci w dowolnym wieku, lecz zgodnie 

z przeznaczeniem wiekowym danego zasobu. Z wypożyczonych zasobów można korzystać w 
Centrum (wypożyczenie na miejscu) lub w dowolnym innym miejscu (wypożyczenie na 
zewnątrz).  

 
6. Wypożyczanie i zwrot  

6.1. Wypożyczanie i zwrot zasobów odbywa się w Centrum w godzinach jego otwarcia.  
W wyjątkowych przypadkach po ustaleniu z pracownikiem Centrum wypożyczenie lub zwrot 
może nastąpić w innym miejscu i terminie, uzgodnionym przez obie strony. 
6.2. Zasoby wypożyczane są bez oryginalnego opakowania, czyste/zdezynfekowane. 
Do zestawów klocków i innych akcesoriów dołączona zostaje instrukcja obsługi. 
Przedstawiciel wypożyczalni dokonuje sprawdzenia stanu zasobu przy kliencie przed 
wypożyczeniem i podczas dokonywania jego zwrotu. Służy to stwierdzeniu ewentualnych 
uszkodzeń lub braków. W przypadku zestawów klocków przed wypożyczeniem i przy zwrocie 
dokonywany jest precyzyjny pomiar wagi danego zestawu, odnotowywany 
w protokole najmu.  
6.3. Przed zwrotem zestawów klocków najemca ma obowiązek ich rozłożenia na 
poszczególne elementy. 
6.4. Każdy zasób ma oszacowaną wartość, która jest odnotowywana w protokole najmu. 
Wartość ta stanowi podstawę do ewentualnych roszczeń Centrum w przypadku zniszczenia 
lub zagubienia zasobu, a także ich kradzieży przez osoby trzecie podczas ich użytkowania 
przez najemcę.  
6.5. W przypadku niestwierdzenia uszkodzeń/braków następuje zwrot kaucji gotówką, 



a w protokole najmu odnotowuje się fakt rozliczenia się z zasobu. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń/braków ustalana jest wartość szkody, na którą składają się 
w zależności od sytuacji: koszt naprawy, koszt zakupu zasobu, koszt zakupu brakujących 
elementów zasobu, koszty przesyłki.  
6.6. Podstawą obliczenia wartości szkody jest cennik dostępny na stronie producenta 
danego zasobu lub rynkowa wartość naprawy. Do wartości szkody zaliczają się również 
wszystkie koszty poniesione przez Centrum w celu odtworzenia pierwotnego stanu zasobu – 
np. koszty przesyłki do/z sklepu lub serwisu. Decyzję o wyborze podstawy obliczenia 
wartości szkody podejmuje wyłącznie właściciel Centrum. 
6.7. Wartość szkody zostaje potrącona z kaucji najemcy. Jeśli wartość szkody przekracza 
wartość wpłaconej kaucji, najemca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami. 
W przypadku problemów z uzyskaniem rekompensaty z tytułu uszkodzeń, zagubienia lub 
kradzieży właściciel Centrum nie wyklucza dochodzenia roszczeń wobec najemcy na drodze 
sądowej. 

 
7. Rezerwacje 

7.1. Możliwa jest rezerwacja zasobu wypożyczalni na określony termin (np. rezerwacja 
konkretnych strojów lub określonych zestawów klocków na imprezę urodzinową). 
7.2. Centrum dołoży wszelkich starań, by rezerwowane zasoby były dostępne dla osoby 
rezerwującej w umówionym terminie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak zasobu 
w umówionym terminie z powodu niezwrócenia zasobu w terminie przez innego najemcę, 
uszkodzenia zasobu, kradzieży zasobu oraz innych uzasadnionych przypadków losowych.  
W w/w przypadkach Centrum zobowiązuje się niezwłocznie poinformować najemcę 
o zaistniałych okolicznościach.  
 

8. Opłaty 
8.1. Za wypożyczenie zasobu Centrum pobiera bezzwrotną opłatę najmu oraz zwrotną 
kaucję. Kaucja nie jest konieczna w przypadku wypożyczenia na miejscu. 
8.2. Płatność wymagana jest z góry zgodnie z deklarowaną liczbą dni wypożyczenia. 
W przypadku zwrotu zasobu przed terminem nie przysługuje zwrot opłaty za 
niewykorzystany czas najmu. 
8.3. W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu konieczne jest zgłoszenie tego faktu 
pracownikowi Centrum osobiście lub drogą telefoniczną. W dniu zwrotu zasobu naliczona 
zostanie dopłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu najmu. 
8.4. W przypadku niezwrócenia zasobu w uzgodnionym terminie i braku informacji  
o przedłużeniu najmu z kaucji potrącana jest kara zgodna z cennikiem obowiązującym 
w dniu wypożyczenia zasobu.   
8.6. Wypożyczenie na miejscu wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty za korzystanie z sali 
zabaw zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej Centrum.  

 
9. Zasoby wypożyczalni powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem i załączoną do nich 

instrukcją obsługi. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej ich 
eksploatacji. Centrum odpowiada za każdorazowe czyszczenie/dezynfekcję oraz 
kompletowanie zasobów wypożyczalni przed kolejnym wypożyczeniem, niemniej jednak 
najemca jest zobowiązany do zwrócenia uwagi dzieciom użytkującym zasoby na obowiązek 
higienicznego i bezpiecznego ich używania. W przypadku ujawnienia się wady, która 
uniemożliwia użytkowanie zasobu, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego 
skontaktowania się z Centrum. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania napraw 
we własnym zakresie bez uzgodnienia z Centrum. 



 
10. Regulamin i cennik mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia 

zamieszczenia zmienionego regulaminu lub cennika w siedzibie i na stronie internetowej 
Centrum. O ewentualnych zmianach regulaminu lub cennika najemca będzie informowany 
przy okazji kolejnej wizyty w Centrum.  

 


