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1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin ten dotyczy sprzętu posiadanego przez Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, z którego
mogą i korzystają członkowie organizacji/osób trzecich. Regulamin określa zasady wypożyczenia,
korzystania i zwracania sprzętu. (ze zgodą zarządu wypożyczanie sprzętu dla osób poza organizacją.)
1.2 Każdy członek ZHPnL ma obowiązek dbać o wspólny sprzęt organizacji.
1.3 Zarząd ZHPnL wyznacza osobę/y upoważnioną do wydania/przyjęcia sprzętu na stan.
1.4 Dostęp i klucz do miejsca przechowywania sprzętu mogą otrzymać: kwatermistrz ZHPnL oraz osoba
wyznaczona/upoważniona przez zarząd ZHPnL.

2. Wydanie/zwrot sprzętu:
2.1 Wydawanie/przyjęcie sprzętu organizuje osoba/y wyznaczona/e do tego i za to odpowiedzialna.
2.2 Przy odbiorze/wydaniu sprzętu jest wydawana umowa o wynajęcie sprzętu.
2.2.1 Każdy dokument jest podpisany w 2 egzemplarzach.
2.3 Sprzęt jest wydawany w dowolny dzień, po wcześniejszym (przynajmniej 2 dni) uzgodnieniu miejsca i
czasu z osobą odpowiedzialną.
2.4 Osoba odpowiedzialna za sprzęt ZHPnL zobowiązana jest do wydawania i przyjmowania sprzętu od tej
samej osoby. Nie można zwracać sprzętu przez osoby trzecie.
2.5 Data zwrotu sprzętu jest określana przy wydawaniu.
2.5.1 Data zwrotu sprzętu może być zmieniona z uzgodnieniem z osobą odpowiedzialną za sprzęt.
2.6 W wypadku niezwrócenia sprzętu na czas, do osób wypożyczających sprzęt są wysyłane 2
noty/uprzedzenia, po których sprawa jest przekazywana do sądu harcerskiego/sądu publicznego, jako kradzież
sprzętu.
2.6.1 Noty są wysyłane – 1 po upływie terminu zwrotu, 2 po 10 dniach roboczych, po 10 dniach roboczych od
ostatniej wysłanej noty sprawa jest przekazywana do sądu harcerskiego/sądu publicznego, jako kradzież
sprzętu.
2.7 Całkowite zniszczenie sprzętu lub uszkodzenie sprzętu zobowiązuje osobę, która sprzęt wypożyczyła do
odkupienia sprzętu za swój koszt lub zreperowanie sprzętu.
2.7.1 W poszczególnych wypadkach (Force Majeure) punkt 2.7 może być korygowany.
2.8 Dopóki nie będzie zwrócony sprzęt przez osobę lub drużynę, dana drużyna nie może ubiegać się o inny
sprzęt.
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3. Sprzęt obozowy
3.1 Sprzęt obozowy jest wydawany najwcześniej 7 dni do rozpoczęcia obozu; najpóźniej 2 dni do rozpoczęcia
obozu.
3.2 Sprzęt obozowy jest przyjmowany najpóźniej 10 dni roboczych od zakończenia obozu.
3.3 W kategorie sprzętu obozowego wchodzą: namioty, palniki, koce, materace, sprzęt kuchenny, sprzęt
pionierski, pojemniki na wodę.

4. Kaucja za sprzęt
4.1 Jest to kaucja (zadatek zwrotny), który wnosi osoba wypożyczająca sprzęt ZHPnL, jako gwarancję dbania
o sprzęt i terminowy jego zwrot.
4.1.1 – Kto wnosi kaucję? W przypadku imprez harcerskich- zawsze komendant imprezy zatwierdzony przez
Naczelnictwo ZHPnL. W przypadku imprez indywidualnych – pełnoletni członek ZHPnL potrzebujący tego
sprzętu.
4.2 Kaucja za sprzęt ZHPnL jest określana i zatwierdzana przez kwatermistrza ZHPnL, co roku we wrześniu –
wraz z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego.

5. Warunki uzyskania zwrotu kaucji
5.1 Kaucja jest zwracana w pełni po potwierdzeniu zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż przy
wypożyczaniu przez osobę odpowiedzialną za sprzęt.
5.2 Kaucja może być zwrócona częściowo z powodu małych uszkodzeń sprzętu. Wysokość kaucji zwracanej
wyznacza osoba odpowiedzialna.
5.3 Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku uszkodzenia sprzętu (mokre, porwane, połamane i wszelkie
inne uszkodzenia);
5.4 W przypadku nie terminowego zwrotu sprzętu kaucja jest zwracana częściowo.
5.4.1 Opóźnienie o 1 dzień – 5% dziennie od kaucji.

6. Lista sprzętu ZHPnL
6.1 Lista sprzętu ZHPnL jest podana w systemie/formie elektronicznej wraz z wysokością kaucji
poszczególnych jego elementów, oraz osoby posiadające dany sprzęt.
6.2 Lista jest uzupełniana za każdym razem, gdy organizacja kupuje/otrzymuje nowy sprzęt.
6.3 Listę uzupełnia oraz redaguje osoba odpowiedzialna za sprzęt.
6.4 Osoba odpowiedzialna za sprzęt jest zobowiązana do prowadzenia na bieżąco kroniki
wydawania/zwracania sprzętu ZHPnL na stan.
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7. Uwagi oraz sprawy dokumentacji
7.1 Każdy formularz dokumentu jest zatwierdzany przez zarząd.
7.2 W razie sprzeczek między osobą odpowiedzalną a osobami, które zwracają sprzęt, konflikt jest
rozstrzygany przez kwatermistrza ZHPnL lub w przypadku długotrwałego konfliktu, każda ze stron ma prawo
zwrócić się do Sądu Harcerskiego.
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