
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022 Dyrektora KaDeK z dnia 23.09.2022r. 

Regulamin wypożyczania sprzętu nagłośnieniowego w Kamieńskim Domu 

Kultury w Kamieniu Pomorskim 

1. Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie lub firmy na podstawie umowy w której 

zawarte są szczegóły dotyczące wynajęcia nagłośnienia.  

2. Najmniejszą jednostką rozliczeniową za wynajem sprzętu jest jedna doba.  

3. Ceny za wynajem określone są w cenniku wypożyczenia sprzętu nagłośniającego 

4. Stawkę odpłatności za wynajem sprzętu nagłośniającego określa cennik stanowiący 

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2022 Dyrektora KaDeK z dnia 23.09.2022r. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor KaDeK może odstąpić od pobierania opłat za 

wynajem. 

6. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o 

charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot 

pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. 

7. Każdorazowo w dniu wypożyczenia, oraz w dniu zwrotu sprzętu wypożyczający 

zobowiązany jest do sprawdzenia sprzętu w obecności odpowiedzialnego pracownika 

KaDeK.  

8. Osoba lub instytucja wypożyczająca sprzęt zobowiązuje się do jego odbioru z placówki, 

przewozu oraz dowozu do placówki na własny koszt. Samochód musi być przystosowany 

do przewozu delikatnego sprzętu elektronicznego. W razie nie spełnienia tego warunku 

odpowiedzialny pracownik KaDeK zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu.  

9. Wypożyczający musi, również zapewnić ludzi do załadunku i rozładunku 

wynajmowanego sprzętu na własny koszt.  

10. Wypożyczający zobowiązuje się do zatrudnienia na własny koszt według 

obowiązujących stawek wykwalifikowanego akustyka.  

11. Wypożyczający sprzęt nagłośnieniowy odpowiada za niego od momentu wyniesienia i 

załadunku na samochód do momentu jego rozładunku i wniesienia do pomieszczenia 

placówki. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe podczas wynajmu odpowiedzialny 

jest wypożyczający, który zostanie obciążony kosztami naprawy zniszczonego lub 

uszkodzonego sprzętu.  

12. Wypożyczający zobowiązuje się do właściwego użytkowania sprzętu w trakcie wynajmu 

oraz do właściwego zabezpieczenia np. przed wpływem warunków atmosferycznych.  

13. Wypożyczający zobowiązuje się zapewnić dostęp do energii elektrycznej wraz z 

zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uszkodzenie sprzętu.  

14. Wypożyczający zobowiązuje się nie wypożyczać sprzętu dalej osobom trzecim.  

15. Termin odbioru i zwrotu pożyczonego sprzętu musi być uzgodniony na podstawie 

umowy z dyrektorem placówki. 
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