REGULAMIN WYPOŻYCZANI KIJKÓW DO NORDIC WALKING
§1

1.

Wypożyczany sprzęt jest własnością̨ firmy Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni, ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia, która jest właścicielem obiektu Green Loft („Obiekt”).

2.

Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do
wypożyczalni.
§2
Wypożyczenie

1.

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie Umowy.

2.

Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się przed wyjściem, że sprzęt jest zdatny do umówionego
użytku.

3.

W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia sprzętu jakiejkolwiek usterki Wypożyczający
zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Recepcji Green Loft i zwrotu.

4.

Aby wypożyczyć sprzęt należy:

- być zameldowanym w Obiekcie Green Loft,
- być osobą pełnoletnią, nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,
- podpisać umowę najmu sprzętu oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni.
5.

Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.

6.

Wypożyczający sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych
szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni sprzętu.
§3
Odpowiedzialność / Zobowiązania

1.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami
Regulaminu oraz Umowy.

2.

Wypożyczający zobowiązuje się oddać sprzęt sprawny technicznie, w stanie niepogorszonym.

3.

Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt od momentu wypożyczenia, do
momentu zwrotu.

4.

Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia
sprzętu do czasu jego zwrotu.

5.

W przypadku kradzieży sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie
zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Obiekcie.

6.

Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu lub jego naprawy.

7.

Za wady ukryte sprzętu Zarządca oraz Obiekt nie ponoszą odpowiedzialności.
§4

Czas trwania wypożyczenia
1.

Opłatę za wynajem sprzętu uiszczamy przed wypożyczeniem w Recepcji Green Loft

2.

Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni najpóźniej przed wymeldowaniem z Obiektu.

§5
Opłaty
1. Koszty wypożyczenia jednej pary kijków:
- 15 zł maks. 2 godziny
- 30 zł cały dzień

Dane Wypożyczającego:
Imię i nazwisko: ____________________________
Numer pokoju: _____________________________
Ilość wypożyczonego sprzętu: _________________

_______________________________
Data i podpis wypożyczającego

_______________________________
Data i podpis recepcjonisty

