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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

1. Wypożyczalnia sprzętu prowadzona jest przez spółkę 
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. 
o., ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin.

2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach funkcjono-
wania lodowiska oraz 15 minut przed otwarciem i 15 
minut po jego zamknięciu.

3. Na stanie wypożyczalni znajdują się łyżwy, kaski, 
pomoce do nauki jazdy oraz kluczyki do szafek skryt-
kowych, zwane dalej łącznie sprzętem.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
4. Opłatę za wypożyczenie sprzętu reguluje cennik 

wypożyczalni, dostępny również na zstw.szczecin.pl.
5. Wypożyczenie sprzętu następuje wyłącznie na pod-

stawie wykupionego biletu w kasie oraz pod 
zastaw wypełnionego przez Wypożyczającego 
oświadczenia, dostępnego na lodowisku lub na 
www.zstw.szczecin.pl, zawierającego dane z doku-
mentu tożsamości ze zdjęciem (imię, nazwisko, nr 
dokumentu, adres zamieszkania). 

6. Nie honoruje się dokumentów tożsamości osób 
nieobecnych przy wypożyczeniu.

7. Dzieci do 13 lat nie mogą samodzielnie wypożyczyć 
sprzętu. Dzieciom, które ukończyły 13 lat, sprzęt 
wypożycza się na podstawie legitymacji szkolnej 
oraz wypełnionego oświadczenia.

UŻYWANIE SPRZĘTU
8. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpo-

wiedzialność.
9. Sprzęt wypożyczany jest na czas obowiązywania 

biletu na lodowisko i należy go zwrócić w ciągu 20 
minut po zakończeniu jazdy. W wypadku zwrotu 
sprzętu po upływie tego czasu, pobierana będzie 
opłata dodatkowa.

10. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia 
stanu wypożyczanych łyżew oraz przekazania ewen-
tualnych uwag pracownikowi obsługi lodowiska. 
Usterki należy zgłaszać przed wejściem na lodowi-
sko. Uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu 
uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.

11. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
12. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzę-

tu innym osobom. 
13. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach 

poza ta�ą lodowiska i matami ochronnymi oraz 
skakania w łyżwach.

14. Łyżwy i kaski należy zapinać na wszystkie klamry i 
paski.

ZWROT SPRZĘTU
15. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypo-

życzonego sprzętu. Zwrot sprzętu powoduje zwrot 
zdeponowanego oświadczenia z danymi osobowy-
mi. Nieodebranie druku traktowane będzie jako 
nieoddanie wypożyczonego sprzętu i będzie pod-
stawą do dochodzenia należności za wypożyczony 
sprzęt. 

16. W przypadku wypożyczenia więcej niż jednej pary 
łyżew lub innego sprzętu przez jedną osobę należy 
zwrócić je razem.

17. Łyżwy oddaje się oczyszczone i z włożonymi wkład-
kami.

18. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność 
�nansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie 
wypożyczonego sprzętu.

19. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu sprzętu, 
będzie pobierana opłata w kwocie 200 zł za jedną 
parę łyżew, 100 zł za kask, 500 zł za pomoc do nauki 
jazdy, 30 zł za kluczyk do szafki skrytkowej. W przy-
padku uszkodzenia sprzętu wypożyczający pokryje 
koszt naprawy albo zakupu nowego sprzętu w 
zależności od stopnia uszkodzenia.

20. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do 
zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

21. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobo-
wych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) dostępna jest u obsługi lodowiska.

22. Regulamin udostępniony jest w widocznym miej-
scu na terenie lodowiska. Regulamin może ulec 
zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości 
publicznej w drodze zamieszczenia na stronie inter-
netowej www.zstw.szczecin.pl oraz na terenie lodo-
wiska.

INFORMACJE DODATKOWE
      Zawsze należy używać ochraniaczy na kolana, łokcie 

i nadgarstki oraz rękawic i kasku. Ochraniacze i kaski 
nie chronią całkowicie przed wypadkami, ale mogą 
zmniejszyć ryzyko obrażeń.


