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Regulamin wypożyczania łyżew
1. Wypożyczalnia łyżew czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska.
2. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas 60 minut, według obowiązującego cennika
opłat, opłaty pobierane są z góry.
3. Przed dokonaniem zapłaty za wypożyczenie łyżew należy sprawdzić dostępność
rozmiaru u pracownika obsługi lodowiska.
4. Podstawą do wypożyczenia (wydania) łyżew jest potwierdzenie zapłaty - paragon
wpłaty, który należy okazać pracownikowi wypożyczającemu łyżwy. Pracownik na
paragonie wpisuje nr wydanego sprzętu i przekazuje numerek wraz z łyżwami
wypożyczającemu.
5. Wypożyczenia łyżew dokonuje się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
6. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew.
7. Na jeden dokument tożsamości wypożyczana jest 1 para łyżew – z wyjątkiem rodziców
i opiekunów dzieci wypożyczających łyżwy dla dzieci i dla siebie.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową (za każdą parę łyżew) w
wypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
9. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego
przygotowanych – matach gumowych.
10. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić niezwłocznie po zakończenia jazdy na
lodzie.
11. Po przekroczeniu określonego czasu, na który łyżwy były wypożyczone, naliczana
będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia. Osoba, która dokona zwrotu
łyżew po upływie oznaczonego czasu, na który były wypożyczone, zobowiązana będzie
do uiszczenia dodatkowej opłaty jak za następną godzinę. Jeżeli wypożyczenie było na
1 godz., a użytkownik dokona zwrotu łyżew po upływie 60 min. winien wnieść opłatę
za kolejną godzinę wypożyczenia.
12. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie wypożyczonego sprzętu,
użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
13. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym, nie
gorszym jak wypożyczone i czyste z włożonymi wkładkami.
14. Nie dokonuje się zmiany wypożyczonych łyżew.
15. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
16. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń.
17. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
18. Dzieciom do lat 8 łyżwy wypożyczają rodzice lub dorośli opiekunowie.
19. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego
przestrzegania.
20. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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