
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU FILMOWEGO  

  

 §1 ZASADY OGÓLNE 
 1. Poniższy Regulamin wypożyczania sprzętu filmowego, dalej nazywany Regulaminem, 

obowiązuje wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu filmowego, znajdującego się w 

zasobach studia telewizyjnego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, z siedzibą w 

Warszawie 00-310, ul. Bednarska 2/4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Oświadczenia 

(Zalącznik NR 1), podpisywanego przez Najemcę w momencie poboru sprzętu od Wynajmującego. 

Podpis na Oświadczeniu oznacza akceptację Regulaminu.  

 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu każdy podmiot, jest zwany dalej Klientem, który 

wypożycza komercyjnie lub niekomercyjnie sprzęt filmowy i podpisuje odpowiednie 

Oświadczenie. 

 3. Integralną częścia regulaminu jest cennik wypożyczania sprzętu filmowego (Zalącznik NR 2 ). 

 

 §2 WYDANIE SPRZĘTU 
 1. Na podstawie podpisanego Oświadczenia  Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia 

Klientowi sprzętu filmowego, dalej zwanego Sprzętem, na określony czas, dalej zwany Okresem 

Najmu. 

 2. Przekazanie Sprzętu Klientowi przez Wynajmującego nastąpi osobiście, w siedzibie studia tv 

WDIB UW, po uprzednim ustaleniu godziny i daty.  

 3. Przy przekazaniu Sprzętu Klient podpisuje oryginał Oświadczenia. Ponadto Klient obowiązany 

jest do udostępnienia swojego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport,prawo jazdy lub 

legitymacja studencka) oraz dokumentów statutowych podmiotu, w imieniu którego występuje, 

celem umożliwienia wykonania ich kopii w dowolnej formie wybranej przez Wynajmującego. 

 4. Sprzęt przekazywany Klientowi jest sprawny i gotowy do użycia. Nie posiada wad fizycznych 

lub prawnych uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z jego właściwościami. 

 5. Przekazanie Sprzętu następuje na podstawie Oświadczenia. 

 6. Klient zobowiązany jest do  zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń co do sprawności lub stanu Sprzętu 

w chwili wydania i zamieszczenia stosownej adnotacji w tym zakresie w Oświadczeniu. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Oświadczenia, oznacza 

przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza rezygnację Klienta z jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu. 

  

 §3 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU PRZEZ KLIENTA  
 1. Klient zobowiązuje się używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami 

producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi. 

 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zdekompletowania lub utraty Sprzętu w trakcie Okresu 

Najmu, Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego. W takim 

przypadku Wynajmujący, w miarę posiadanych możliwości oraz, jeśli Klient zgłosi takie 

zapotrzebowanie, wyda Klientowi sprzęt zamienny. 

 3. W trakcie Okresu Najmu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, 

zdekompletowanie lub utratę Sprzętu. 

 4. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów jego 

naprawy, zgodnie żądaniem Wynajmującego. Pokrycie kosztów naprawy zostanie dokonane w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od daty skierowania takiego żądania na konto bankowe 

Wynajmującego.  

5. W przypadku kradzieży, utraty, zdekompletowania lub zniszczenia Sprzętu, w sytuacji gdy 

ubezoieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z tego tytułu, Klient zobowiązany jest do zwrotu 

Wynajmującemu kwoty wartości Sprzętu, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego 

żądania przez Wynajmującego. Wpłata ma zostać dokonana na konto bankowe Wynajmującego. 

 

  



 §4 ZWROT SPRZĘTU  
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Sprzętu w określonym w Oświadczeniu dniu 

zakończenia Okresu Najmu, osobiście lub przez inną upoważnioną przez klienta osobę, w siedzibie 

Wynajmującego. 

 2. Zwrot Sprzętu następuje na podstawie Oświadczenia. 

 3. Zwracany Sprzęt powinien znajdować się w stanie technicznym tożsamym jak w momencie 

wydania go Klientowi. 

 4. W przypadku nieterminowego oddania Sprzętu lub jego poszczególnych elementów Klient 

obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 200% stawki 

wynajmu, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu. Zapłata kary umownej nastąpi 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego, na konto 

bankowe Wynajmującego. 

 5. Wynajmujący ma prawo do zgłosenia Klientowi zastrzeżenia co do zwróconego Sprzętu w 

przeciągu 72h od daty Zwrotu Sprzętu. 

 6. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, jego poszczególnych elementów lub ich zaginięcia 

w trakcie trwania najmu Sprzętu przez Klienta #1, co utrudnia lub uniemożliwia realizację pracy 

Klientowi #2 wynajmującemu Sprzęt jako następny z kolei, Klient #1 zobowiązuje się do zwrotu 

poniesionych strat przez Klienta #2. 

  

 §5 ZABEZPIECZENIA  
 1. Przed wydaniem Sprzętu Wynajmujący może żądać dodatkowych zabezpieczeń, w 

szczególności zaś poręczenia, wpłacenia kaucji decyzje o konieczności podejmuje Wynajmujący. 

 

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. W przypadku spraw nie uregulowanych lub nie opisanych w Regulaminie Wypożyczenia, 

zastosowanie znajdują ogólne przepisy prawa. 

 

§7 DOKUMENY I DANE POTRZEBNE DO WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU FILMOWEGO 
1. Dokumenty dotyczące firm: --NIP, REGON osoba odbierająca musi posiadać przy sobie 

dokument potwierdzający tożsamość. 

2. Dokumenty dotyczące osób prywatnych: -dokument stwierdzający tożsamość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  NR1 

  

.......................................................                       Warszawa dn. .........................................  

(Imie i nazwisko) 

 ......................................................  

(stanowisko / nazwa firmy)  

....................................................... 

 (e-mail)  

....................................................... 

 (telefon )  

Oświadczenie  
 w sprawie wypożyczenia sprzętu będącego na stanie studia telewizyjnego WDiB UW. Niniejszym 

oswiadczam, ze w dniu .................................................. za zgodą Koordynatora Specjalizacji 

Telewizyjnej i kierownika studia telewizyjnego wypożyczyłem/am następujacy sprzęt: 

1)......................................................................................................................................

2)...................................................................................................................................... 

3)......................................................................................................................................

4)...................................................................................................................................... 

5)...................................................................................................................................... 

6)......................................................................................................................................

7)...................................................................................................................................... 

8)...................................................................................................................................... 

9)......................................................................................................................................

10).................................................................................................................................... 

11).................................................................................................................................... 

12).................................................................................................................................... 

13)....................................................................................................................................

14).................................................................................................................................... 

15).................................................................................................................................... 

16)....................................................................................................................................

17).................................................................................................................................... 

18)....................................................................................................................................

19).................................................................................................................................... 

20).................................................................................................................................... 
Otrzymałem/am sprzet w pełni sprawny i dokonałam/em próby uruchomienia przed 

wypożyczeniem. Zobowiazuję się do jego zwrotu do dnia 

 ........................................................................................................................................ 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 

FILMOWEGO. W okresie wypożyczenia ponoszę pełna odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt 

w tym finansową w przypadku uszkodzenia go podczas wypożyczenia. Wypożyczony sprzęt 

zwrócę osobiście  wypożyczającemu i ponownie zostanie wykonane pełne jego uruchomienie celem 

sprawdzenia poprawności działania po wypożyczeniu.  

 

 

 

 

.............................................  


