REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW W GÓRZE
1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z wypożyczalni łyżew w Górze, zwanej dalej
„wypożyczalnią”.
2.1. Właścicielem wypożyczalni jest Gmina Góra zwana dalej „Właścicielem”.
2. Wypożyczalnią administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.
3. Każda osoba korzystająca z wypożyczalni jest zobowiązana do zapoznania się
z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści.
4. Wypożyczalnia uruchamiana jest 15 minut przed otwarciem lodowiska i zamykana
15 minut po zamknięciu lodowiska w danym dniu.
5. Za korzystanie z wypożyczalni pobiera się opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem.
6.1. Wypożyczenia łyżew można dokonać po:
1) wpłacie kaucji w wysokości 150,00 zł za parę łyżew lub;
2) okazaniu ważnego dowodu osobistego i umożliwieniu spisania danych osobowych
z podaniem adresu zamieszkania i pisemnego potwierdzenia odbioru łyżew lub;
3) dobrowolnym pozostawieniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby
wypożyczającej, innego niż dowód osobisty ( legitymacja szkolna lub studencka,
prawo jazdy), na czas wypożyczenia sprzętu.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie są przechowywane dłużej jak tylko
na czas wypożyczenia łyżew.
7. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
8.1. Łyżwy wypożyczane są na najbliższą sesję.
2. W przypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 minut po zakończeniu sesji, pobierana
będzie opłata za kolejną sesję.
9. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew.
10. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
gumowymi matami.
11.1. Wypożyczający łyżwy zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a w razie stwierdzenia
wad niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni.
2. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić łyżwy w stanie, w jakim zostały wydane.
12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.
13.1. Wypożyczający

ponosi

pełną

odpowiedzialność za kradzież, zagubienie lub

uszkodzenie wypożyczonych łyżew.
2. Wypożyczający pokrywa koszty naprawy uszkodzonych łyżew.

3. W przypadku kradzieży lub zagubienia łyżew będzie pobierana opłata w kwocie
wartości ich zakupu.

