REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE
UL. MARIAŃSKA 31
1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce przy ul.
Mariańskiej 31 przy kortach tenisowych.
2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 oraz
w weekendy od 9:00 do 21:00.
3. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łyżwy (wyłącznie oznakowane), pingwinki do nauki jazdy
oraz kaski.
4. Sprzęt wypożycza się wyłącznie na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem wypożyczającego, np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy.
5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) każda osoba, wypożyczająca łyżwy zobowiązana jest zapoznać się
z klauzulą informacyjną RODO oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dzieci powyżej 13 roku życia oraz osoby dorosłe wypełniają zgodę samodzielnie, natomiast
w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia zgodę wypełnia rodzic/opiekun prawny.
6. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew najpóźniej po 2 godzinach.
7. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
8. Opłatę za wypożyczenie sprzętu reguluje cennik.
9. Opłatę za wypożyczenie sprzętu oraz korzystanie z lodowiska uiszcza się w kasie krytej
pływalni po zakończeniu jazdy i zdaniu sprzętu. Osoby korzystające z własnych łyżew wykupują
bilet wstępu w kasie krytej pływalni przed wejściem na lodowisko.
10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub
zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
11. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie
150 zł.
12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.
13. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
15. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego
przestrzegania.
16. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są pod numerem telefonu:
85 711 25 71 w godzinach 7:00 – 15:00.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2019 r.
Zatwierdził:
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sokółce
Piotr Rygasiewicz

