Załącznik do Zarządzenia 03/12/2021
Prezesa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o.
z dnia 6 grudnia 2021.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BOCHNIA
SP. Z O.O.

REGULAMIN WPOŻYCZALNI ŁYŻEW W PROSZÓWKACH
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.
1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bochnia sp. z o.o.
2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy lodowiska.
3. Wypożyczenia łyżew można dokonać po:
- okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty,
prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka) i umożliwieniu spisania danych
osobowych przez obsługę Wypożyczalni lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 200
zł
4. Łyżwy wypożyczane są na 1 turę (75 minut). Po zejściu z lodowiska łyżwy należy oddać
niezwłocznie do wypożyczalni, nie później niż 10 min po zakończeniu sesji. Po
przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejną turę.
5. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
6. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanych łyżew oraz
przekazania ewentualnych uwag pracownikowi obsługi lodowiska. Usterki należy
zgłaszać przed wejściem na lodowisko. Uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu
uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.
8. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych łyżew.
9. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.
10. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu.
11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub
zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
12. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, pobierana będzie opłata w kwocie 200
zł brutto. Za uszkodzenie łyżew wysokość rekompensaty ustala upoważniony
pracownik obsługi lodowiska lub inna upoważniona osoba. Łyżwy oddaje się
oczyszczone ze śniegu.
13. Zwrotu łyżew dokonuje się poza kolejnością.
14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu
terenie (tj. poza gumowymi matami).
15. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego
przestrzegania.
16. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

