
Miejski Dom Kultury „Południe”  

Filia nr 1 w Katowicach - Piotrowicach 

ul. Gen. Jankego 136 

 

 

REGULAMIN 

Wypożyczalnia Gier Planszowych przy MDK „Południe” w Katowicach 

 

 

§1. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze 

zbiorów Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach, zwanego dalej „MDK” przez osoby 

zgłaszające chęć wypożyczenia zwanymi dalej „Wypożyczającymi”. 

 

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez MDK, określa Polityka 

Prywatności Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach, pod adresem 

https://www.mdkpoludnie.com/?page_id=25802 

 

 

§ 3. WYPOŻYCZANIE 

 

1. Wypożyczanie gier i zwracanie gier możliwe jest tylko i wyłącznie w biurze filii nr 1 MDK „Południe” 

w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Gen. Jankego 136, w godzinach pracy biura MDK.  

2. Grę może wypożyczyć osoba, która ukończyła 16 rok życia. 

3. Warunkiem wypożyczenia gry przez Wypożyczającego jest uiszczenie kaucji zwrotnej  

w wysokości 100 zł oraz wypełnienie formularza wypożyczenia gry (zał. 1). 

4. Gry można wypożyczać na okres 30 dni. 

5. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć 1 grę. 

6. Grę należy zwrócić pracownikowi biura MDK „Południe” w filii nr 1 w Katowicach – Piotrowicach, w 

godzinach pracy tego biura. 

 



§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH 

 

1. MDK oddaje do dyspozycji Wypożyczającego Gry w stanie kompletnym oraz w stanie 

umożliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością MDK. 

3. Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy 

zwrócić w stanie niepogorszonym, (nie jest tu mowa o śladach wynikających z normalnego 

użytkowania). 

4. Każda Gra zawiera specyfikację opisującą jej pełne wyposażenie. Wypożyczający winien sprawdzić 

stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia 

winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest 

jako wypożyczenie Gry kompletnej. 

5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane 

nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie. 

6. Pracownik MDK odbierający od Wypożyczającego wypożyczoną Grę sprawdzi stan techniczny  

i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie. 

7. Po zwróceniu nieuszkodzonej, kompletnej gry, kaucja w wysokości 100 zł zostanie zwrócona 

Wypożyczającemu. 

8. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry przez Wypożyczającego, jest on 

zobowiązany w przeciągu 14 dni od zwrócenia niekompletnej gry, do odkupienia 

nowego/kompletnego egzemplarza. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku kaucja w 

wysokości 100 zł nie będzie zwracana.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Bieżące komunikaty adresowane do Wypożyczających umieszczane są na stronie 

www.mdkpoludnie.com oraz dostępne są w biurze filii nr 1 MDK w Katowicach-Piotrowicach pod 

numerem telefonu 32 205 92 81. 

2. Zmiany w Regulaminie podawane są Wypożyczającym do informacji poprzez umieszczanie ich na 

stronie www.mdkpoludnie.com  

 

 

 

 

 

 



 

Formularz wypożyczenia gry: 

 

Imię i nazwisko wypożyczającego: ………………………………………………………………………………………..…………… 

Numer telefonu: ………………………………..................................................................................................... 

Nazwa wypożyczanej gry:……………………………………………………………………………………….………………………….. 

Numer wypożyczanej gry:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kaucja:………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

□ 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wypożyczalni Gier Planszowych działającej 

na terenie Miejskiego Domu Kultury „Południe” filii nr 1 w Katowicach – Piotrowicach oraz że 

akceptuję jego treść. 

 

 
……………………………………………….     …………………………………………………………. 
                     Data       Podpis wypożyczającego 


