Załącznik do Zarządzenia nr 59/2020
Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury
z dnia 30 października 2020 r.

Regulamin użyczania „Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej”

1. Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 85 (dalej: „WCK”)
jest właścicielem „Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej”, w skład której wchodzi m.in.:
młotowiertarka, wkrętarka, zestaw wierteł do drewna/betonu/metalu, bity do
wkrętarki, szlifierka mimośrodowa, krążki ścierne, wyrzynarka, ostrza do wyrzynarki, 2
akumulatory, ładowarka do akumulatorów, wykrywacz konstrukcji i przewodów, piła
płatnica, skrzynka uciosowa, młotek, komplet wkrętaków, wkrętak z wymiennymi
końcówkami, klucze ampulowe, klucze płaskie, klucze nasadowe, klucz nastawny,
miarka, kątownik, poziomica, kombinerki, szczypce boczne, szczypce nastawne, ściski
pistoletowe, zaciski z blokadą, opalarka, dłuta, szpachelki, zszywacz, zszywki, pistolet
uszczelniający, wózek narzędziowy.
2. WCK umożliwi mieszkańcom - w szczególności Dzielnicy Wola - korzystanie z
Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej.
3. Mieszkańcy mogą bezpłatnie użyczać od WCK Sąsiedzką Skrzynkę Narzędziową lub
poszczególne narzędzia wchodzące w skład Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej.
4. Narzędzia mogą być wykorzystywane wyłącznie do prac domowych i działań
społecznych. Zabronione jest wykorzystywanie narzędzi w celach komercyjnych, np. w
celu prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu zarobkowego wykonywania
napraw.
5. Rezerwacji Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej można dokonywać drogą telefoniczną
(tel. 735 599 931 ) lub mailową a.kadenaci@wck-wola.pl.
6. Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa będzie odbierana oraz zwracana: Wolskie Centrum
Kultury, ul. Działdowska 6.
7. Czas korzystania z Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej będzie indywidualnie ustalany z
danym mieszkańcem – czas ten nie może być jednak dłuższy niż 5 dni.
8. Mieszkaniec może użyczyć Sąsiedzką Skrzynkę Narzędziową dwa razy w miesiącu. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach koordynator WCK może wyrazi zgodę na
odstępstwo od tej zasady.
9. Mieszkańcy korzystają z narzędzi na własną odpowiedzialność.
10. Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa będzie użyczana na podstawie pisemnego protokołu
przekazania, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Koordynator WCK oraz
mieszkaniec podpiszą protokół podczas wydawania oraz podczas zwrotu Sąsiedzkiej
Skrzynki Narzędziowej. Osoba korzystająca z Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej ponosi
odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie narzędzi. Nie
dotyczy to zużycia narzędzi, które następuje w wyniku ich prawidłowego używania.
11. Z narzędzi i urządzeń należy korzystać zgonie z ich przeznaczeniem oraz zasadami bhp.

12. Wolskie Centrum Kultury zapewnia materiały eksploatacyjne do elektronarzędzi np.
papier ścierny, wiertła, ostrza.
13. Po każdym zwrocie narzędzia będą podlegały dezynfekcji.
14. Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa będzie użyczana wyłącznie osobom pełnoletnim.
15. Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa nie będzie użyczana osobom znajdującym się pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
16. WCK może odmówić użyczenia Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej osobie, która
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności nieterminowo
zwróciła narzędzia lub poprzednio uszkodziła narzędzia, z których korzystała.
17. Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa została sfinansowana ze środków m.st. Warszawy.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor
Wolskiego Centrum Kultury.

