
 
Załącznik Nr 16 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  WWYYPPOOŻŻYYCCZZAALLNNII  SSPPRRZZĘĘTTUU  NNAARRCCIIAARRSSTTWWAA  BBIIEEGGOOWWEEGGOO                                                                                    

CCEENNTTRRUUMM  SSPPOORRTTUU  II  RREEKKRREEAACCJJII  WW  DDĄĄBBRROOWWIIEE  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ 
 

ZZAASSAADDYY  WWYYPPOOŻŻYYCCZZAANNIIAA  SSPPRRZZĘĘTTUU  

11..  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. 

22..  Użytkownik otrzyma sprzęt do używania po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, 

podpisaniu oświadczenia będącego załącznikiem do regulaminu, okazaniu dokumentu 

 ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wpłaceniu należności za wypożyczenie 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

33..  Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć sprzęt wyłącznie w obecności prawnego 

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

regulaminu. 

44..  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. 

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

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

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

ustalonym w niniejszym regulaminie pkt. 17. 

88..  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. 

99..  Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym 

użytkowaniem sprzętu oraz utratę sprzętu. 

1100..  W przypadku uszkodzeń sprzętu powstałych z winy Klienta pokrywa on koszt naprawy 

zgodnie z wyceną serwisu, który będzie dokonywał naprawy sprzętu.  

1111..  Klient nie odpowiada za normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji 

wypożyczanego sprzętu. 

1122..  Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.  

1133..  Użyczenie sprzętu innej osobie odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 

1144..  Jako obowiązującą formę płatności przyjmuje się płatność gotówkową lub kartą. 

http://www.csir.pl/


1155..  Obsługa wypożyczalni może odmówić wydania sprzętu, gdy Klient: 

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

regulaminu, 

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

zapłaty, 

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

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

odurzających. 

1177..  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. 

1188..  Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się: 

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

w wypożyczalniach zlokalizowanych w : 

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

32 262 69 97.  

bb..  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). 

1199..  Zwrot sprzętu odbywa się w miejscu, w którym został wypożyczony. 

2200..  W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie Centrum Sportu i Rekreacji nalicza 

opłatę za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu dla każdego wypożyczonego 

kompletu w wysokości 100,00 zł. 

2211..  Wypożyczenie nart biegowych odbywa się tylko w sprzyjających warunkach 

do korzystania ze sprzętu na terenie Dąbrowy Górniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ A 

OŚWIADCZENIE  

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

(imię i nazwisko wypożyczającego) 

 
Pesel                                                                                                                                

numer telefonu kontaktowego............................................. 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZAAMM,,  IIŻŻ::  

 Zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem wypożyczalni sprzętu narciarstwa biegowego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do bezwzględnego 
przestrzegania jego postanowień, 

 w przypadku uszkodzeń sprzętu powstałych z mojej winy pokryję całkowity koszt naprawy 
zgodnie z wyceną serwisu, który będzie dokonywał naprawy sprzętu 

 zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych  

                                   ………………………………. 

Podpis składającego oświadczenie 

________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ B 

Imię i nazwisko wypożyczającego …………………………………….………………………………………………… 

Nazwa sprzętu …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Wypożyczony sprzęt jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne 
użytkowanie,  
 
Uwagi do sprzętu:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Sprzęt zwrócono w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia. Na zwróconym sprzęcie nie 
stwierdzono uszkodzenia. 
 
Na zwróconym sprzęcie stwierdzono następujące uszkodzenia : 

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

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

 
…………………..

 

Podpis pracownika CSiR
  

 

*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 klienta 

 

**Dane do wystawienia faktury …………………………………………………………………………………………... 

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

 
1) Pracownik wypożyczający sprzęt jest uprawniony do weryfikacji podanego numeru pesel poprzez wgląd do dokumentu tożsamości. 
2) Warunkiem wypełnienia CZĘŚCI B jest zaakceptowanie wszystkich oświadczeń w CZĘŚCI A. 
3) W sytuacji gdy nie ma uwag do zwróconego wypożyczonego sprzętu CZĘŚĆ A zwracana jest klientowi lub niszczona po zwrocie.  
4) * Zobowiązanie do uiszczenie kwoty za naprawę zniszczonego podpisuje tylko klient zobowiązany do pokrycia tych kosztów. 
5) ** Klienci zainteresowani wystawieniem faktury podaja dane umożliwiające jej wystawienie CZĘŚĆ B.. 

           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 
kwietnia 2016 roku informuję, że : 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 

Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych  w przypadku 

pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 125. 

3. Dane osobowe Pana/i przetwarzane są na podstawie i w celu:  

 art. 6 ust. 1 lit. b – realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego, rozpatrywania reklamacji oraz 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w związku z kradzieżą, przywłaszczeniem lub 

zniszczeniem sprzętu; 

 art. 6 ust.1 lit. c – realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak prowadzenie 

dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z wystawieniem faktury; 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom 

odbiorców: upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy  w ramach wykonania 

swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  

w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy 

systemów informatycznych  i usług IT, kancelarie prawne 

5. Pana/i  oraz Pana/i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z 

IOD pkt.2. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wynajmu sprzętu sportowego i wystawienia faktury. 

mailto:iod@csir.pl

