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1. Centrum Sportu i Rekreacji na podstawie art. 659 KC udostępnia sprzęt sportowy (narty,

buty  biegowe,  kijki)  określony  w cenniku  dostępnym  w wypożyczalni  oraz  na  stronie

internetowej www.csir.pl.

2. Klient  otrzyma  sprzęt  do  używania  po  zapoznaniu  się  z  niniejszym  regulaminem,

podpisaniu  oświadczenia  będącego  załącznikiem  nr  1  do  regulaminu,  okazaniu

dokumentu  ze  zdjęciem  potwierdzającym  tożsamość  i  wpłaceniu  należności  za

wypożyczenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Osoby  niepełnoletnie  mogą  wypożyczyć  sprzęt  wyłącznie  w  obecności  prawnego

opiekuna, za jego zgodą i po spełnieniu przez opiekuna wymogów punktu 2 niniejszego

regulaminu. 

4. Klient  dokonując  wpłaty  należności  i  otrzymując  w  ślad  za  tym  paragon  fiskalny  za

wypożyczenie  potwierdza,  że  otrzymał  sprzęt  kompletny,  pozbawiony  wad  oraz

w dobrym stanie technicznym.

5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprawny i przygotowany sprzęt narciarski.

6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

7. Klient  zobowiązuje się zwrócić  sprzęt  w nienaruszonym stanie technicznym i  terminie

ustalonym w niniejszym regulaminie pkt. 17.

8. Klient  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  na  temat  eksploatacji  sprzętu

i  zobowiązuje  się  do  dbałości  o  sprzęt  i  wykorzystywanie  go  bezpiecznie  i  zgodnie

z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na własną odpowiedzialność.

9. Klient  odpowiada  finansowo  za  uszkodzenia  spowodowane  nieprawidłowym

użytkowaniem sprzętu.

10. Na  podstawie  art.  363  KC  równowartości  utraconego  przez  Klienta  sprzętu  reguluje

wpłata 1 000,00 zł na konto Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

11. W przypadku uszkodzeń sprzętu powstałych z winy Klienta pokrywa on koszt naprawy

zgodnie z wyceną serwisu, który będzie dokonywał naprawy sprzętu. 

12. Klient  nie  odpowiada  za  normalne  zużycie  wynikające  z  prawidłowej  eksploatacji

wypożyczanego sprzętu.

13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 

14. Użyczenie sprzętu innej osobie odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

15. Jako obowiązującą formę płatności przyjmuje się płatność gotówkową. 

16. Obsługa wypożyczalni może odmówić wydania sprzętu, gdy Klient:

http://www.csir.pl/


a.a. nie godzi się na warunki wypożyczenia sprzętu wynikające z cennika i niniejszego

regulaminu,

b.b. nie  okaże dokumentu wymienionego w pkt.  2  niniejszego  regulaminu lub  odmówi

zapłaty,

c.c. jest niepełnoletni i nie posiada bezpośredniej zgody opiekuna,

d.d. jest  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  oraz  działanie  środków

odurzających.

17. Za okres rozliczeniowy wypożyczenia sprzętu uważa się przedział czasowy w godzinach

10:00 – 18:00 w tym samym dniu oraz 24 h lub 48 h od momentu wypożyczenia nart

wyłącznie  dla  osób  korzystających  z  Bazy  Biwakowo  –  Campingowo  –

Rekreacyjnej ,,Eurocamping” w Błędowie (przy pobycie minimum 1 dobę lub 2 doby)

zgodnie                 z Zarządzeniem Dyrektora CSiR.

18. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się:

OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI W GODZINACH 10:00 – 18:00

w wypożyczalniach zlokalizowanych w :

 Centrum Sportu Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona ul. Letnia 9.

Tel. 32 262 69 97. 

 Baza Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjna ,,Eurocamping” w Błędowie

ul. Żołnierska 130. Tel. (32) 260 – 02 – 08 (wyłącznie dla osób korzystających

z  Bazy  Biwakowo  –  Campingowo  –  Rekreacyjnej  „Eurocamping”  w  Błędowie

zgodnie z pkt.17 niniejszego Regulaminu).

19. Zwrot sprzętu odbywa się w miejscu, w którym został wypożyczony. 

20. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie, wypożyczalnia nalicza kolejną opłatę

zgodnie  z  obowiązującym cennikiem.  Opłaty  za wypożyczenie  sprzętu nalicza się  od

momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu. 

21. Wypożyczenie  nart  biegowych  odbywa  się  tylko  w  sprzyjających  warunkach  do

korzystania ze sprzętu na terenie Dąbrowy Górniczej.



Dąbrowa Górnicza, dnia ……………………

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………..

Pesel  ……………………………,  adres  zamieszkania  ........................................................

numer tel. kontaktowego ………………………..……………….

OŚWIADCZAMOŚWIADCZAM, , IŻIŻ::

 zapoznałam/zapoznałem  się  z  Regulaminem  wypożyczalni  sprzętu  narciarstwa

biegowego Centrum Sportu i Rekreacji  w Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do

bezwzględnego przestrzegania jego postanowień,

 jestem świadoma/y procedury związanej z odpłatnością za zniszczony przeze mnie

sprzęt zgodnie z pkt.10 wyżej wymienionego Regulaminu,

 zapoznałam/em się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

      ………………………………….
Podpis składającego oświadczenie

__________________________________________________________________________

SPRZĘT WYPOŻYCZONO: dnia …………………… o godz. …………..

SPRZĘT ZWRÓCONO: dnia …………………… o godz. …………..

Na  zwróconym  sprzęcie  nie  stwierdzono  /  stwierdzono  uszkodzenia  w  postaci

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

W związku  ze stwierdzonym  uszkodzeniem sprzętu  z  mojej  winy,  po dokonaniu  wyceny

uszkodzenia przez serwis dokonujący naprawy,  zobowiązuję się do uiszczenia wskazanej

kwoty na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

………………………..
     Podpis pracownika CSiR …………………………….     

Podpis klienta


