REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
NA LODOWISKU MIEJSKIM W OTWOCKU
1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
3. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas sesji wynoszącej 60 minut, według
obowiązującego cennika opłat, czas nalicza się od pełnych godzin zegarowych, opłaty
pobierane są z góry.
4. Podstawą do wypożyczenia łyżew jest zakupiony bilet wstępu na lodowisko.
5. Wypożyczenie łyżew dokonuje się po uprzednim spisaniu przez pracownika
wypożyczalni danych osobowych Wypożyczającego z dokumentu tożsamości
(w stosunku do małoletnich: legitymacji szkolnej) lub wpłacenia przez
Wypożyczającego kaucji zwrotnej w wysokości 150 zł za każdą parę łyżew. Legitymacja
szkolna musi być aktualnie ważna i nie posiadać uszkodzeń, zniszczeń lub dokonanych
zmian.
6. Na jeden dokument tożsamości wydawana jest 1 para łyżew – z wyjątkiem opiekunów
dzieci do lat 13.
7. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu łyżew.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wypadku kradzieży,
zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu. Odpowiedzialność ta egzekwowana
jest w pierwszej kolejności z wpłaconej przez Wypożyczającego kaucji.
9. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego
przygotowanych – matach gumowych, drewnianych podestów.
10. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 15 minut od zakończenia jazdy na lodzie.
11. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, użytkowanego
zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym - nie
gorszym niż w momencie wypożyczenia - i oczyszczone ze śniegu.
13. Zakazuje się dokonywania zmian wypożyczonych łyżew, jak również wymiany
wypożyczonych łyżew z innymi Użytkownikami.
14. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
15. Wypożyczający zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym
wypożyczanego sprzętu w momencie wypożyczenia. W przypadku braku uwag
i zastrzeżeń, przyjmuje się, iż wypożyczony sprzęt wydany został Wypożyczającemu
w należytym stanie technicznym.
16. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
17. Dzieciom do lat 13 łyżwy wypożyczają rodzice lub opiekunowie.
18. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego
przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją regulaminu.

