REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
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Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego prowadzi wynajem sprzętu narciarskiego (buty, kijki, narty,
kask) określany dalej wypożyczaniem. Właścicielem Wypożyczalni jest Stacja Narciarska Rybno
z siedzibą Rybno 16, 18-400 Łomża, będącą własnością JDA Jankowski Mirosław z siedzibą ul.
Kolibrowa 4, 18-403 Łomża.
Osoba Wypożyczająca sprzęt narciarski - Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Sprzęt narciarski może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni
niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem potwierdzającym jej tożsamość oraz uiści opłatę za
wypożyczenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Wypożyczalnia informuje, iż:
a) Administratorem zbieranych danych osobowych Wypożyczającego jest Jankowski Mirosław z
siedzibą ul. Kolibrowa 4, 18-403 Łomża,
b) Dane osobowe Wypożyczającego (imię i nazwisko, PESEL) przetwarzane są wyłącznie w celu
realizacji umowy wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
c) Wypożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do
wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Udostępnienie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązany jest do
zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie
wypożyczenia.
Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny,
pozbawiony wad, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności,
dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za
uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego
Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza
do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą
wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu.
Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz
wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie użytkowania.
Informacje dotyczące cen wypożyczenia sprzętu narciarskiego zawarte są w ogólnodostępnym
cenniku znajdującym się w Wypożyczalni. Minimalny czas wypożyczenia wynosi 2 godziny.
W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym czasie, Wypożyczalnia
automatycznie nalicza dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia w zwrocie
sprzętu.
W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczalnia może zgłosić sprawę do
polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa
przywłaszczenia.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na
zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie
to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz
odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem oraz jazdę w kasku
ochronnym.

