
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH W PUNKTACH 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I MONITOROWANIA TURYSTY (PIMT)

1. Urządzenie  nawigacyjne,  zwane  w  dalszej  treści  regulaminu  urządzeniem,  stanowi  własność 
Województwa  Łódzkiego  i  zostało  zakupione  w  ramach  projektu  „Turystyka  w  siodle  – 
infrastruktura  innowacyjnego  i  unikatowego  produktu  turystycznego”  w  ramach  działania  6.4 
Inwestycje  w  produkty  turystyczne  o  znaczeniu  ponadregionalnym osi  priorytetowej  6  Polska 
Gospodarka na rynku międzynarodowym POIG na lata 2007–2013.

2. Osoba  zainteresowana  wypożyczeniem  urządzenia,  zwana  dalej  Turystą,  zobowiązana  jest  do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

3. Wraz z wypożyczeniem urządzenia Turysta akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie. 
4. Turysta zwraca urządzenie w PIMT, w którym je wypożyczył.
5. Okres wypożyczenia urządzenia nie może być dłuższy niż 14 dni.
6. Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne.
7. Przy wypożyczeniu urządzenia Turysta musi uiścić kaucję w gotówce w wysokości uzależnionej od 

rodzaju urządzenia:
a) Urządzenie GPS monitorujące turystę (GPS Tracker) – 600 zł;
b) Urządzenia GPS monitorujące konia (GPS Tracker) – 600 zł;
c) Urządzenia nawigacyjno-informacyjne GPS – 400 zł.

8. Turysta  wypożyczający  urządzenie  GPS  monitorujące  turystę  (GPS  Tracker)  i  urządzenie  GPS 
monitorujące konia (GPS Tracker) musi posiadać swoją kartę SIM  bez kodu PIN z dostępnymi 
środkami  na  koncie  i  transmisją  danych  GPRS  (praktycznie  każda  karta  prepaid  spełnia  te 
wymagania).

9. Urządzenia  GPS  Tracker  należy  skonfigurować  zgodnie  z  instrukcją  zamieszczoną  na  portalu 
turystyki aktywnej www.wsiodle.lodzkie.pl  wprowadzając numer telefonu komórkowego osoby, do 
której wysłany zostanie sms ze współrzędnymi Turysty po naciśnięciu przez niego przycisku SOS.

10. Wciśnięcie przycisku SOS na urządzeniach, należy używać jedynie w celu wezwania pomocy 
w przypadku narażenia zdrowia lub życia.

11. Kaucja,  o  której  mowa  w pkt.  7  podlega  zwrotowi  w całości  po  oddaniu  urządzeń  do  PIMT  
w nieuszkodzonym stanie.

12. Dowodem  potwierdzającym  wypożyczenie  urządzenia  jest  „Dowód  wypożyczenia  i  zwrotu 
urządzenia  nawigacyjnego”  sporządzony  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla PIMT i jednym dla Turysty.

13. Turysta  odbierając  urządzenie,  stwierdza,  że  otrzymał  sprzęt  pozbawiony  wad,  zgodnie  ze 
specyfikacją  i  w dobrym  stanie  technicznym.  Ewentualne  usterki  w wypożyczanym  urządzeniu 
muszą być ujęte w dowodzie wypożyczenia i zwrotu urządzenia nawigacyjnego.

14. Turysta zobowiązuje się zwrócić urządzenie w takim samym stanie, w jakim pobrał go z PIMT, 
w miejscu i terminie ustalonym w dowodzie wypożyczenia i zwrotu urządzenia nawigacyjnego.

15. Każde wypożyczane urządzenie posiada cechy i numer inwentarzowy.
16. Zacieranie cech i numerów jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia urządzenia przez PIMT 

i zatrzymania kaucji.
17. W przypadku  chęci  przedłużenia  okresu  wypożyczenia  urządzenia  Turysta  zobowiązany jest  do 

poinformowania o tym fakcie PIMT, w którym wypożyczył sprzęt, telefonicznie najpóźniej w dniu 
poprzedzającym umówiony termin zwrotu. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania 
akceptacji PIMT.

18. Turysta oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji urządzenia i zobowiązuje się 
do dbałości o urządzenie i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. 

http://www.wsiodle.lodzkie.pl/


19. Turysta  odpowiada  finansowo  za  uszkodzenia  spowodowane  nieprawidłowym  użytkowaniem 
urządzenia.  W  przypadku  uszkodzenia  urządzenia  pobrana  kaucja  jest  przeznaczona  na  jego 
naprawę. Koszt naprawy stanowi rachunek wystawiony przez serwis.

20. Turysta wyraża zgodę na potrącenie z wpłaconej przez niego kaucji, wartości naprawy, pozostała 
część kaucji zwracana jest Turyście. 

21. Turysta nie może dokonywać żadnych napraw urządzenia. 
22. Użyczenie urządzenia osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Turysty.
23. W przypadku,  gdy  Turysta  nie  zwróci  urządzenia  w  terminie  7  dni  od  daty  zwrotu  ustalonej  

w dokumencie wypożyczenia i zwrotu urządzenia to KAUCJA POBRANA W DNIU WYDANIA 
NIE ZOSTANIE TURYŚCIE ZWRÓCONA.

24. Turysta  ponosi  odpowiedzialność  za  zaginięcie  urządzenia.  W przypadku  zaginięcia  sprzętu  lub 
innych  okoliczności  uniemożliwiających  zwrot  urządzenia  w  ustalonym  terminie,  Turysta  ma 
obowiązek niezwłocznie poinformować PIMT, w którym pobrał urządzenie.  W przypadku braku 
możliwości  zwrócenia  sprzętu  KAUCJA  POBRANA  W  DNIU  WYDANIA  NIE  BĘDZIE 
TURYŚCIE ZWRÓCONA.


