REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO
Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia, jest własnością Śremskiego Sportu Sp.
z o.o. Przed wypożyczeniem sprzętu sportowego Klient ma obowiązek zapoznania się treścią
niniejszego regulaminu.
1. Wraz z zakupem biletu na wypożyczenie danego sprzętu sportowego Klient zawiera
umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie.
3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
4. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach:
od poniedziałku do soboty od 8:00 do 21:30
oraz w niedzielę i święta od 9:15-21:30
5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.
6. Sprzęt wypożyczyć może osoba fizyczna / prawna, pod zastaw ważnego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem osoby pożyczającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
legitymacja szkolna lub studencka), lub na podstawie pisemnej umowy zawartej
z kierownictwem Śremskiego Sportu Sp. z o.o.
7. Osoba wypożyczająca może maksymalnie wypożyczyć 5 sprzętów sportowych na jeden
dowód tożsamości.
8. Opłata za wypożyczenie dokonywana jest wyłącznie w kasie Śremskiego Sportu Sp. z o.o.
9. Klient odbierając sprzęt sportowy zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny
i kompletność sprzętu, a w razie stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować
pracownika wypożyczalni.
10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak został wydany – łyżwy
oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.
11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest 75 min. Przekroczenie okresu
rozliczeniowego jest równoznaczne z przedłużeniem wypożyczenia na kolejne 75 min.
Opłata za wypożyczenie sprzętu określona jest w cenniku wypożyczalni.
12. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje
się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu
sprzętu.
13. W przypadku braku zwrotu lub zgubienia łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie
150 zł, a za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala kierownik
lodowiska lub osoba upoważniona.
14. Zabrania się przekazywania innym osobom wyposażonego sprzętu.
15. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
wykładziną gumową i w namiocie. Zabrania się chodzenia na łyżwach poza strefa
lodowiska.
16. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego
przestrzegania.
17. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej
lodowisko lub w biurze kierownika obiektu sportowego.
18. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Regulamin wchodzi z dniem: 05.12.2015r.

