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REGULAMIN NAJMU 

SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH

I WSPÓŁPRACY 

§1

Niniejszy Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki stron umowy najmu
samochodów  kempingowych  (będących  w  posiadaniu  Wynajmującego)  i
współpracy  w  tym  zakresie,  szczegółowo  opisanych  i  identyfikowalnych  na
podstawie  umowy  najmu  i  współpracy,  do  której  załącznikiem  jest  niniejszy
Regulamin, który to Regulamin został przekazany Najemcy przed podpisaniem i
zawarciem umowy, co Najemca niniejszym potwierdza.

§2

1. Wynajmującym  jest  Sebastian  Dudek  i  Mariusz  Dudek,  prowadzący
działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  P.H.U
Elektrotechnika S.C. Sebastian Dudek, Mariusz Dudek, NIP: 944-224-31-
87, adres: Rzozów 187, 32-052 Radziszów.

2. Najemcą jest osoba lub podmiot wskazany w umowie najmu i współpracy,
który oświadcza, że jest prawidłowo reprezentowany oraz jest zdolny do
zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązań z niej wynikających.

3. Zawarcie  umowy  nie  spowoduje  niewypłacalności  lub  zagrożenia
niewypłacalnością Najemcy. 

4. Najemca posiada uprawnienia do prowadzenia samochodów – prawo jazdy
kategorii B lub C od co najmniej 2 lat.

5. Przy zawieraniu umowy najmu i  współpracy, Najemca jest  zobowiązany
okazać  aktualne  dokumenty  potwierdzające  tożsamość,  jak  też
uprawnienia  do  kierowania  pojazdami.  W  razie  potrzeby,  Najemca
zobowiązany jest umożliwić wykonanie kopii przedmiotowych dokumentów
przez Wynajmującego, na co Najemca wyraża zgodę.

6. Przedmiot najmu wchodzi w zakres współpracy między Wynajmującym a
Najemcą,  w  ramach  prowadzonej  przez  Wynajmującego  działalności
gospodarczej. 
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7. Wynajmujący nie świadczy usług transportowych, ani innych niż określone
w umowie najmu i współpracy.

§3

1. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem, dla celów rekreacyjnych i niegospodarczych. 

2. Zabronione  jest  oddawanie  Przedmiotu  najmu  do  korzystania  osobom
trzecim, innym niż Najemca, niezależnie od tego, czy miałoby to nastąpić
odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Dopuszczalne jest korzystanie z Przedmiotu najmu przez najbliższą rodzinę
Najemcy  (małżonka/partnera  oraz  dzieci),  przez  drugiego  kierowcę  lub
wskazane przez Najemcę inne osoby bliskie, jeżeli  Przedmiot najmu ma
służyć celom rekreacyjnym. 

4. Przedmiot  najmu  posiada  aktualne  polisy  OC/AC/Assistance  i  inne
wymagane  przepisami  prawa,  a  ponadto  jest  w  dobrym  stanie
technicznym  i  zdolny  do  eksploatacji  zgodnie  z  przeznaczeniem
określonym w niniejszym Regulaminie. 

§4

Najem jest zawierany na czas oznaczony, liczony w dniach, szczegółowo opisany
w umowie najmu i współpracy, do której załącznikiem jest niniejszy Regulamin.

§5

1. Podstawą oceny stanu Przedmiotu najmu jest protokół zdawczo odbiorczy,
stanowiący załącznik do umowy najmu i współpracy.

2. Za wszelkie  rozbieżności  pomiędzy stanem z dnia podpisania  umowy a
stanem z dnia zdania Przedmiotu najmu, odpowiada Najemca.

3. Zawarcie umowy dokonuje się w następującej procedurze:
a. Najemca kontaktuje  się  z  Wynajmującym poprzez  pocztę  e-mail,

wiadomość  SMS,  lub  inne  komunikatory  zapewniające  trwałość
transmisji i przekazu danych, wskazując:

i. Przedmiot najmu;
ii. Proponowany termin najmu, dający się określić w dniach;
iii. Proponowaną  cenę  najmu,  jeżeli  miałaby  być  inna  niż

wskazana w cenniku, dostępny na stronie internetowej; 
iv. Liczbę i dane osób, które będą korzystały z Przedmiotu najmu

łącznie z Najemcą; 
v. Dane kontaktowe i dane do umowy;

b. Następnie,  w  wiadomości  zwrotnej,  Wynajmujący  potwierdza
warunki najmu, a Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej  w  wysokości  30%  umówionego  wynagrodzenia,
jednak nie mniej niż 1.000 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi, w
przypadku gdy Najemca zrezygnuje z realizacji umowy wcześniej niż
60 dni przed planowanym okresem korzystania z Przedmiotu najmu
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– co poczytuje się za dobrowolną rezygnację Najemcy z realizacji
umowy. 

c. Wydanie Przedmiotu najmu następuje po podpisaniu umowy najmu i
współpracy  oraz  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  szczegółowo
określającego  stan  Przedmiotu  najmu,  a  także  po  zapłacie
wynagrodzenia  określonego  w  umowie,  na  rachunek  bankowy
Wynajmującego.

d. Wraz  z  wydaniem  Przedmiotu  najmu,  Najemcy  są  udostępniane
dokumenty związane z Przedmiotem najmu, tj. dowód rejestracyjny,
a także kluczyki.

4. Wynajmujący  przekazuje  Najemcy  Przedmiot  najmu  zdatny  do
umówionego użytku, a nadto z wystarczającym zapasem (bakiem) paliwa.

5. Najemca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot najmu w czasie uzgodnionym,
w stanie niepogorszonym, oraz z uzupełnionym zapasem paliwa.

6. Celem zabezpieczenia  roszczeń  Wynajmującego  związanych  z  realizacją
umowy, Najemca wpłaca na rachunek bankowy Wynajmującego kaucję w
wysokości  4.000 zł, lub wyższej, uzgodnionej między stronami – np. w
przypadku dłuższych okresów najmu i współpracy. 

7. Z kaucji będą potrącane następujące należności: 
a. Wynagrodzenie  za  korzystanie  z  Przedmiotu  najmu,  jeżeli  jego

faktyczna  wysokość  przekroczy  wynagrodzenie  zapłacone  przy
procedurze rejestracyjnej, w terminie określonym w umowie najmu i
współpracy  –  do  pełnej  wysokości  zobowiązań  Najemcy.  Strony
zgodnie postanawiają, że za każdy dodatkowy dzień korzystania z
Przedmiotu najmu, tj. przedłużenia umowy naliczana jest opłata w
wysokości równej kwocie uzgodnionej na umowie, pod warunkiem
zgody Wynajmującego oraz gdy nie spowoduje to konfliktu terminu
wynajmu  przedmiotu  kolejnej  osobie/podmiotowi.  W  takim
przypadku, jak również w przypadku braku zgody Wynajmującego
na  zmianę  terminu  zwrotu  pojazdu  lub  braku  poinformowania  o
opóźnieniu  w  wyniku  czego  zmianie  ulegnie  termin  zwrotu
Przedmiotu  najmu,  skutkuje  to  naliczeniem  kary  umownej  w
wysokości  200  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  opóźnienia  od
ustalonego terminu. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza dalej
idących roszczeń Wynajmującego. 

b. Część  roszczeń  Wynajmującego  w  przypadku  kradzieży,  lub
całkowitego  uszkodzenia  Przedmiotu  najmu  w  przypadku  winy
Najemcy – pełna wysokość wpłaconej kaucji, co nie wyklucza dalej
idących roszczeń Wynajmującego;

c. Część roszczeń Wynajmującego w przypadku spowodowania kolizji
drogowej lub innego poważnego uszkodzenia Przedmiotu najmu –
pełna  wysokość  wpłaconej  kaucji,  co  nie  wyklucza  dalej  idących
roszczeń Wynajmującego; 

d. Doprowadzenie  do  zniszczenia  podzespołów  i  innych  elementów
Przedmiotu najmu, a w tym w szczególności silnika (np. w wyniku

Strona 3 z 7



niekontrolowania  poziomu  oleju),  układu  hamulcowego,  skrzyni
biegów,  elektroniki  –  pełna  wysokość  wpłaconej  kaucji,  co  nie
wyklucza dalej idących roszczeń Wynajmującego;

e. Utrata, kradzież, zgubienie przekazanych dokumentów związanych z
Przedmiotem najmu, a także kluczyków – 1.000 zł;

f. Stwierdzone przypadki palenia tytoniu w Przedmiocie najmu – 500
zł;

g. Zabrudzenia  w  Przedmiocie  najmu  –  500  zł,  lub  700  zł,  jeżeli
wymagają prania tapicerki; 

h. Nieuzupełnienie zapasu paliwa – koszty paliwa + 100 zł;
8. Wpłacona  przy  zawieraniu  umowy  kaucja  zostanie  rozliczona  do  5  dni

roboczych po zwrocie Przedmiotu najmu, na rachunek bankowy Najemcy
lub przekazana w inny uzgodniony sposób.

9. Najemca  uiszcza  także  opłatę  serwisową  w  kwocie  350  zł,  na  którą
składają się:

a. Czyszczenie Przedmiotu najmu z zewnątrz;
b. Zapas papieru i kapsułek do toalety chemicznej;
c. Napełnienie 1 butli z gazem.

10. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych w Przedmiocie najmu,
jak  również  przewożenie  zwierząt,  chyba,  że  zostało  to  uprzednio
uzgodnione z Wynajmującym.

11. Zabronione jest także przyjmowanie, przewóz oraz przechowywanie
substancji psychoaktywnych w Przedmiocie najmu, oraz doprowadzenie do
prowadzenia Przedmiotu najmu w stanie pod wpływem takich substancji
lub alkoholu.

12. Najemca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  Przedmiot  najmu  nie  jest
przystosowany  do  poruszania  się  po  terenach  górzystych,  leśnych  lub
bezdrożnych, i zobowiązuje się do niewykorzystywania takich tras w czasie
przejazdów w okresie trwania najmu lub korzystania z Przedmiotu najmu.

13. Najemca  zobowiązuje  się  zachować  szczególną  ostrożność  w
przypadku poruszania się w terenie z tunelami lub wiaduktami, ponieważ
Przedmiot  najmu  jest  stosunkowo  wysoki  a  jego  wysokość  oznaczona
znakiem w widocznym miejscu w kokpicie kierowcy.

14. Najemca zobowiązuje się nie przekraczać prędkości 110 km/h, a to z
uwagi na specyfikę Przedmiotu najmu.

§6

1. Najemca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód wynikających z
niezgodnego  z  jakimikolwiek  przepisami  lub  normami,  użytkowania
Przedmiotu najmu.

2. Najemca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z
użytkowaniem Przedmiotu  najmu  również  przez  inne  osoby,  którym w
sposób  sprzeczny  z  umową  lub  niniejszym  Regulaminem  udostępnił
Przedmiot najmu do korzystania.
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3. Najemca jest odpowiedzialny za awarie wynikające z zaniedbań Najemcy w
stosunku do Przedmiotu najmu.

4. Najemca  jest  odpowiedzialny  za  regularne  kontrolowanie  płynów
eksploatacyjnych w Przedmiocie najmu, a w szczególności poziomu oleju
silnikowego, płynu chłodniczego i innych parametrów technicznych.

5. Najemca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zużycie  Przedmiotu  najmu
wynikające z normalnej eksploatacji.

6. Nabywca  zobowiązany  jest  do  odbycia  przeszkolenia/instruktażu  w
zakresie prawidłowej eksploatacji Przedmiotu najmu, co powinien pisemnie
potwierdzić  Wynajmującemu.  W  przypadku  niedobycia  przeszkolenia,
Wynajmujący ma prawo odmówić wydania Przedmiotu najmu, a wszelkie
koszty  związane  z  wynikłym  z  tego  powodu  opóźnieniem  w
przekazaniu/wydaniu Przedmiotu najmu obciążają Najemcę. 

7. W  przypadku  gdy  awarii  bądź  uszkodzenia  Przedmiotu  najmu
spowodowanej normalną eksploatacją nie da się usunąć w krótkim czasie,
co  spowoduje,  że  dalsze  kontynuowanie  jazdy  nie  będzie  możliwe,
Wynajmujący  zobowiązuje  się  zwrócić  Najemcy  niewykorzystaną  część
opłaty za wynajęcie Przedmiotu najmu za pełne doby pozostałe do końca
trwania  umowy.  Najemca  zobowiązuje  się  pokryć  koszty  powrotu  na
własny  koszt,  jeśli  wykraczają  one  poza  zakres  pomocy  Assistance,  a
ponadto  z  tego  tytułu  Najemcy  nie  przysługuje  prawo  żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Najemca zobowiązany jest do dbałości o Przedmiot najmu w czasie trwania
najmu lub  korzystania  z  Przedmiotu  najmu,  a  także  do zabezpieczenia
Przedmiotu najmu.

9. W  przypadku  jakiegokolwiek  uszkodzenia  Przedmiotu  najmu,  Najemca
zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania Wynajmującego i
działania  zgodnie  z  przepisami  prawa,  warunkami  ubezpieczenia  i
wytycznymi Wynajmującego przekazanymi Najemcy.

10. W  przypadku  jakiegokolwiek  uszkodzenia  Przedmiotu  najmu,
Najemca jest  zobowiązany do niezwłocznego poinformowania  policji  lub
innych  właściwych  służb  o  zdarzeniu,  oraz  uzyskania  notatki  służbowej
odpowiedniego funkcjonariusza na miejscu zdarzenia. Ponadto, Najemca
zobowiązany jest do zabezpieczenia Przedmiotu najmu w ten sposób, aby
uniemożliwić zwiększenie rozmiaru szkody. 

11. Najemca  nie  jest  uprawniony  do  wykonywania  według  własnego
uznania  napraw  ani  jakichkolwiek  modyfikacji  Przedmiotu  najmu,  bez
zgody Wynajmującego.

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy i osób
trzecich,  które  Najemca  lub  osoby  trzecie,  pozostawiły  w  Przedmiocie
najmu, np. w przypadku kradzieży Przedmiotu najmu, bądź utraty rzeczy
w jakikolwiek inny sposób.

13. Najemca powinien uzgodnić z Wynajmującym możliwość korzystania
z Przedmiotu najmu poza granicami Polski, jak również podać planowane
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miejsca  pobytu  lub  przejazdu.  Niedopuszczalne  jest  korzystanie  z
Przedmiotu najmu poza obszarem Europy w tym Gruzji.

14. Wynajmujący ma prawo odstąpienia od umowy najmu i współpracy
w trybie natychmiastowym, w razie stwierdzenia wyrządzenia szkody w
Przedmiocie najmu, jak też naruszenia postanowień umowy lub niniejszego
Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykonuje się poprzez
wiadomość e-mail  lub  SMS wysłaną na dane podane przez  Najemcę w
umowie.

§7

1. Najemca  wyraża  niniejszym  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych, obejmujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-
mail,  numer  telefonu,  adres  zamieszkania,  nr  PESEL/NIP  oraz  inne
ujawnione  w  związku  z  zawarciem  umowy  najmu  i  współpracy  przez
Wynajmującego.

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Wynajmujący,  tj.  Sebastian
Dudek  i  Mariusz  Dudek,  prowadzący  działalność  gospodarczą  jako
wspólnicy  spółki  cywilnej  P.H.U  Elektrotechnika  S.C.  Sebastian  Dudek,
Mariusz  Dudek,  NIP:  944-224-31-87,  adres:  Rzozów  187,  32-052
Radziszów, adres e-mail: info@elektrotechnika-instalacje.pl

3. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  Najemcy,  która
może być w dowolnym momencie wycofana poprzez wysłanie wiadomości
e-mail Wynajmującemu.

4. Wyrażenie  zgody na przetwarzanie  danych osobowych jest  dobrowolne,
tym niemniej konieczne dla realizacji umowy najmu i współpracy.

5. Dane osobowe Najemcy nie będą przez Wynajmującego wykorzystywane
w  celach  podejmowania  decyzji  opartych  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu  danych,  mogącego  mieć  wpływ  na  sytuację  prawną
Najemcy.

6. Dane  osobowe  są  udostępniane  podmiotom  współpracującym  z
Wynajmujący w celu prawidłowego wykonania umowy najmu i współpracy.

7. Dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

8. Dane  osobowe  są  przechowywane  przez  Wynajmującego  do  czasu  ew.
wycofania zgody na ich przetwarzanie (poprzez wysłanie wiadomości  e-
mail), oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ew.
roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

9. W zakresie przetwarzanych danych osobowych, Najemca posiada wszelkie
uprawnienia  wynikające  z  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], oraz z przepisów
prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, a w tym prawo
dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
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ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

§8

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  a  także  jako
prawo właściwe dla umowy najmu i współpracy, jest prawo polskie, a w
tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Prawo polskie jest także właściwe w przypadku zdarzeń, za które ponosi
odpowiedzialność Najemca, a które zaistniały poza granicami Polski.

3. Sądem właściwym dla  rozwiązywania  wszelkich  sporów  wynikających  z
oddania Przedmiotu najmu do korzystania na podstawie umowy najmu i
współpracy jest sąd właściwy dla Wynajmującego.

_________________
Wynajmujący

_________________
Najemca

Strona 7 z 7


