
 

REGULAMIN SZATNI 
AKADEMICKIEGO KLUBU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

„KWADRATOWA”  
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z szatni Akademickiego Klubu 

Politechniki Gdańskiej „KWADRATOWA” (dalej AK KWADRATOWA) 

znajdującej się w budynku Bratniak przy ul. Siedlickiej 4 w Gdańsku. 

2. Szatnia służy osobom przebywającym na terenie AK KWADRATOWA. 

3. Korzystanie z szatni jest dozwolone w godzinach trwania organizowanych 

wydarzeń. 

4. W szatni przechowywana jest wyłącznie odzież wierzchnia. 

5. Pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni jest obowiązkowe.  

6. Szatnia w klubie podczas imprez cyklicznych jest bezpłatna.  

7. Odzież należy odebrać najpóźniej do 2 tygodni od daty imprezy. 

8. Pozostawiona w szatni odzież wierzchnia wydawana jest wyłącznie na 

podstawie numerka szatniowego.  

9. Odzież pozostawiona w szatni, która nie zostanie odebrana w dniu imprezy, 

przechowywana jest przez okres 2 tygodni. Po tym okresie jest utylizowana. 

10. Zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić 

obsłudze AK KWADRATOWA.  

11. Opłata za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni wynosi 20zł i jest ona 

płatna w kasie klubu podczas wydarzenia lub biurze klubu (od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9:00-14:00) w terminie 2 tygodni, zgodnie z ust. 9 

niniejszego regulaminu. 

12. W przypadku zgubienia rzeczy pozostawionych na wieszaku w Szatni Klubu z 

winy pracownika Szatni i jednoczesnym przekazaniu przez gościa klubu 

numerka do niego przypisanego, gościowi klubu przysługuje rekompensata w 

wysokości wartości zgubionych rzeczy, nie wyższej niż 400 zł.  

13. W sytuacji, gdy Gość klubu zgubi lub zniszczy numerek, Politechnika Gdańska 

nie ponosi odpowiedzialności za brak rzeczy pozostawionych w szatni.  

14. Wydanie nieodebranych rzeczy z powodu zgubienia lub zniszczenia numerka 

odbędzie się po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby lub w dniu 

następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu. 

15. Politechnika Gdańska nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i 

nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną w szatni gotówkę oraz rzeczy 

wartościowe (w tym w szczególności za: dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty 

płatnicze, biżuterię itp.)  

16. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za drobne rzeczy 

pozostawione w rękawach czy kieszeniach (szaliki, czapki, rękawiczki itp.) 

17. Niniejszy Regulamin wchodzi  w życie w dniu 25.10.2021r. 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/podpisany legitymująca/legitymujący się…………………………... 

seria i nr…………….. wydanym przez…………………………………………………….. 

oświadczam, że jestem właścicielem …………………. pozostawionych w szatni 

Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” pod numerkiem 

……….., który został zgubiony/zniszczony * 

 

 

 

………….        
Podpis   

 
*niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYDANIA RZECZY Z SZATNI BEZ ZWROTU NUMERKA 

 
 

Dnia……..o godzinie …… wydano Pani/Panu …………………..………………………… 

Legitymującą/legitymującym się dokumentem …………………. seria i nr………........... 

wydanym przez …………………………………………………………............................... 

okrycie wierzchnie znajdujące się na wieszaku pod numerem ……. wraz z zawartością 

w postaci…………………………………..........................................................................., 

który został zgubiony/zniszczony * 

 
 
 

 
………….        

Podpis   
 

*niepotrzebne skreślić. 



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/podpisany legitymująca/legitymujący się…………………………... 

seria i nr…………….. wydanym przez…………………………………………………….. 

oświadczam, że jestem właścicielem …………………. pozostawionych w szatni 

Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” pod numerkiem 

………… W wyniku zagubienia pozostawionych rzeczy z winy obsługi szatni 

wnoszę o rekompensatę pieniężną w wysokości …… zł.* 

 

 

 

………….        
Podpis   

 
*niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYDANIA RZECZY Z SZATNI BEZ ZWROTU NUMERKA 

 
 

Dnia……..o godzinie …… wydano Pani/Panu …………………..………………………… 

Legitymującą/legitymującym się dokumentem …………………. seria i nr………........... 

wydanym przez …………………………………………………………............................... 

otrzymałem rekompensatę pieniężną w wysokości ……. zł, na podstawie oświadczenia 

dotyczącego zagubienia z winy po stronie klubu, rzeczy pozostawionych w szatni* 

 
 
 

 
………….        

Podpis   
 

*niepotrzebne skreślić. 
 


