REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH
SKLEPU GIERMEK w Piasecznie
1. Regulamin określa zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych prowadzonej przez
firmę Giermek – Przemysław Karpiel w Piasecznie, ul. Młynarska 13a/46, 05-500 Piaseczno,
NIP 6252429510 pod adresem: ul. Szkolna 16, pawilon 9, 05-500 Piaseczno zwaną dalej
Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.
2. Do Wypożyczalni mogą zapisać się tylko osoby pełnoletnie, na podstawie ważnego
dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z
konta założonego przez rodzica lub opiekuna prawnego za jego pisemną zgodą.
3. Minimalny okres wypożyczenia gry to 3 dni.
4. Chęć wypożyczenia gry na okres dłuższy, niż 3 dni, powinna być zgłoszona Wypożyczalni w
momencie wypożyczania. W przeciwnym razie Wypożyczającemu zostanie naliczona opłata
wysokości 10zł za każdy dzień zwłoki. Chęć przedłużenia wypożyczenia może być też
zgłoszona telefonicznie przed upływem zgłoszonego przy wypożyczaniu terminu zwrotu.
Wypożyczający dostanie wówczas potwierdzenie przedłużenia w postaci wiadomości sms lub
email, które należy okazać Wypożyczalni przy oddawaniu gry.
5. Opłaty za wypożyczenie gry są zgodne z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej. Gry
podzielone są na kategorie, cena wypożyczenia stanowi 10% wartości kaucji wpłacanej za
grę.
6. Aby wypożyczyć grę, należy z góry wpłacić Wypożyczającemu kaucję o wysokości ceny gry w
sklepie Giermek (nie obowiązują promocje). Płatność za wypożyczenie następuje z dołu, przy
oddawaniu gry. Wypożyczający dostaje wtedy zwrot kaucji pomniejszony o całą kwotę
należną za wypożyczenie gry.
7. Wypożyczający podpisuje się na liście potwierdzającej datę wypożyczenia gry, dostępnej na
miejscu w Wypożyczalni oraz dostaje potwierdzenie dnia i przewidywanego zwrotu
wypożyczenia w formie papierowej.
8. Wypożyczający jest zobowiązany do osobistego sprawdzenia gry przed jej wypożyczeniem.
Wszelkie zauważone braki i usterki należy zgłosić przed wypożyczeniem. Jeśli nie zostały
zgłoszone, uznaje się, że wypożyczona została kompletna i niezniszczona gra.
9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu jej wypożyczenia do
momentu oddania do rąk pracownika sklepu Giermek.
10. Wypożyczający jest zobowiązany do oddania gry w stanie niepogorszonym, wynikającym z
normalnego użytkowania. Zwrot uznaje się za dokonany po przejrzeniu przez pracownika
zawartości gry, potwierdzenie pełnego kompletu elementów gry i wydanie Wypożyczającemu
potwierdzenia oddania gry, upoważniającego do zniżki na zakup nowego egzemplarza gry
(patrz punkt 17).
11. W przypadku zniszczenia i/lub zdekompletowania gry, zostanie pobrana opłata za
wypożyczenie, a kaucja NIE ZOSTANIE zwrócona. W tym wypadku zdekompletowana i/lub
zniszczona gra przechodzi na własność Wypożyczającego.
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12. W przypadku zgubienia gry zostanie pobrana opłata za wypożyczenie, a kaucja NIE ZOSTANIE
zwrócona. Jeśli Wypożyczający odnajdzie ją po zgłoszeniu zaginięcia do pracownika sklepu i
uiszczenia opłaty za wypożyczenie oraz kaucji, gra staje się własnością Wypożyczającego.
13. Jeśli zniszczenie i/lub zdekompletowanie jest nieznaczne, jej naprawa jest możliwa i pozwoli
na dalsze użytkowanie gry, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
Koszty te nie mogą być większe, niż cena gry brutto, w przeciwnym razie Wypożyczalnia
zastosuje się do punktu numer 11. Koszty naprawy wskazuje Wypożyczalnia.
14. Wypożyczalnia nie ma prawa żądać opłat, jeśli po oddaniu gry i dokonaniu zwrotu kaucji
zauważy braki elementów lub zniszczenie gry. Wówczas odpowiedzialność za zniszczenia
ponosi Wypożyczalnia.
15. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia
gry bez podania przyczyny.
16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą wchodziły w życie po 10 dni od ich
opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na stronie internetowej, a
Wypożyczający będzie informowany o zmianach przy wypożyczaniu.
17. Wypożyczającemu przysługuje rabat 5% na zakup nowego egzemplarza gry – identycznego z
wcześniej przez niego wypożyczaną pozycją. Zniżka jest bezterminowa i naliczana za
okazaniem pokwitowania wypożyczenia. Zniżka nie obowiązuje na gry, które zostały oddane
zniszczone i/lub zdekompletowane, bądź zgubione (patrz punkty 11,12,13). Zniżka
obowiązuje tylko w sklepie stacjonarnym Giermek w Piasecznie.
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