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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZECZYPY JEDNOOSIOWEJ 750KG 

Poniższy regulamin, określa zasady nieodpłatnego korzystania z przyczepy jednoosiowej, zwanej dalej 

„Przyczepką”, należącej do Stowarzyszenia KOKSOWNIA, przez Członka Stowarzyszenia, zwanym dalej 

„Wypożyczającym”. 

1. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Przyczepki, przysługuje każdemu Członkowi Stowarzyszenia, 

po wcześniejszym zgłoszeniu. 

2. Warunkiem wypożyczenia Przyczepki, jest brak kolidowania terminu jej ewentualnego wypożyczenia 

z planowaną organizacją wydarzeń przez Stowarzyszenie. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej, nie później niż 24h przed terminem 

wypożyczenia Przyczepki, na adres: zarząd@koksownia.org.pl. 

4. W treści zgłoszenia należy wpisać planowaną datę odbioru oraz zwrotu Przyczepki. 

5. Po zgłoszeniu chęci wypożyczenia w formie wiadomości e-mail, Członek otrzyma informację zwrotną 

z datą, godziną i miejscem odbioru Przyczepki oraz ze wskazaniem osoby, która tego dnia dokona wydania 

Przyczepki i spisze z Wypożyczającym protokół zdawczo-odbiorczy. 

6. Jeśli podczas odbioru Przyczepki znajdują się na niej jakieś przedmioty, to Wypożyczający jest 

zobowiązany do ostrożnego rozładowania ich i bezpiecznego złożenia w miejsce wskazane przez osobę 

dokonującą wydania Przyczepki. 

7. Podczas wydania Przyczepki, wydający jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

Przyczepki w formie 5 zdjęć: z lewej strony, prawej strony, z przodu, z tyłu i od góry i przesłania ich na adres: 

zarząd@koksownia.org.pl. 

8. Maksymalny okres wypożyczenia Przyczepki wynosi 8 dni kalendarzowych. 

9. W przypadku chęci przedłużenia wypożyczenia Przyczepki (z ważnych, obiektywnych przyczyn) należy 

ten fakt zgłosić w formie elektronicznej (na adres zarząd@koksownia.org.pl) wraz z uzasadnieniem na co 

najmniej 48h przed ostatecznym terminem zwrotu przypadającym na 192. godzinę od momentu 

wypożyczenia. 

10. Na co najmniej 24h przed terminem zwrotu Przyczepki Wypożyczający zgłasza ten fakt na adres: 

zarząd@koksownia.org.pl i oczekuje informacji zwrotnej z datą, godziną i miejscem zwrotu Przyczepki. 

11. Podczas zwrotu Przyczepki, zostaną wykonane oględziny Przyczepki i zostanie spisana druga część 

protokołu zdawczo-odbiorczego Przyczepki. 

12. Podczas zwrotu Przyczepki, Wypożyczający zobowiązany jest do załadowania na Przyczepkę 

przedmiotów, które znajdowały się na niej w dniu wypożyczenia. 

13. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu Przyczepki w stanie niepogorszonym od tego, który 

występował w dniu wypożyczenia. 

14. Podczas odbioru Przyczepki, odbierający jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

Przyczepki w formie 5 zdjęć: z lewej strony, prawej strony, z przodu, z tyłu i od góry i przesłania ich na adres: 

zarząd@koksownia.org.pl, a wszelkie zauważone uszkodzenia muszą zostać odnotowane w protokole 

zdawczo-odbiorczym. 

15. W przypadku wykrycia uszkodzeń wynikających z winy lub zaniedbania Wypożyczającego jest on 

zobowiązany do naprawienia szkód, bądź pokrycia kosztu ich naprawy przez wyspecjalizowaną firmę. 

16. Decyzję o formie naprawy ewentualnych szkód podejmuje Zarząd stowarzyszenia. 

17. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd. 
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