REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Sprzęt sportowy tj. rakiety do tenisa ziemnego oraz kije do gry w minigolfa, stanowi własność
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
2. Wypożyczenie sprzętu sportowego odbywa się w kasie pływalni OLIMPIC.
3. Kije do gry w minigolfa wypożyczane są nieodpłatnie.
4. Rakiety do tenisa ziemnego wypożyczane są za opłatą zgodną z cennikiem pływalni.
5. Sprzęt może wypożyczyć osoba, która:
a) posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna),
nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub
b) posiada kartę depozytową pływalni OLIMPIC lub
c) pozostawi kaucję/depozyt w kasie pływalni.
6. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie
z jego przeznaczeniem,
b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
c) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym
wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia
bądź osprzętu,
e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
f)

opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.

7. W przypadku zniszczenia, utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający
jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu.
8. Wypożyczający biorąc sprzęt sportowy zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu,
a w razie stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować kasjera pływalni OLIMPIC.
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9. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się
do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
10. Wypożyczający wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i nie może dokonywać
żadnych napraw sprzętu.
11. Kasjer może odmówić wypożyczenia sprzętu w przypadku gdy:
a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się
pod wpływem substancji odurzających,
b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego
lub sprzętu sportowego.
12. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczonego sprzętu sportowego zobowiązane są do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
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