
Regulamin Wypożyczalni Narciarskiej Myślenice

1. Sprzęt będący przedmiotem Wypożyczalni jest własnością Wypożyczalni prowadzonej 
przez firmę Sport Arena Myślenice.

2. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zaakceptowała 
Regulamin Wypożyczalni oraz Cennik usług. W imieniu osób, które nie ukończyły 13 roku 
życia umowę zawiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

3. Miejscem zawarcia umowy użyczenia jest siedziba wypożyczalni Narciarskiej Myślenice.

4. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
następuje poprzez podpisanie umowy Wypożyczania sprzętu sportowego.

5. Wraz z podpisaniem umowy wypożyczania Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

6. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt i wyposażenie sportowe oraz dokłada 
wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie, a Klient zobowiązuje się 
zapłacić cenę wypożyczania ustalona w cenniku oraz zwrócić sprzęt w stanie 
niepogorszonym.

7. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym 
użytkowaniem.

8. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokument potwierdzający tożsamość 
(w szczególności dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.). Przedstawiony przez Klienta 
dokument jest skanowany na potrzeby zawarcia umowy.

9. Wypożyczany sprzęt wydawany jest w dniu wypożyczenia uwidocznionym na umowie 
wypożyczenia lub w innym terminie ustalonym indywidualnie z Klientem.

10. Wydanie i przyjęcie sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie Wypożyczalni.

11. Klient odbierając wydany sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego 
i kompletności. Wszelkie braki lub uszkodzenia Klient zobowiązuję się zgłosić obsłudze 
Wypożyczalni w momencie odebrania sprzętu. Wszystkie późniejsze nie zgłoszone usterki 
lub braki uznane będą jako powstałe z winy Klienta.

12. Klient podpisując umowę Wypożyczenia oświadcza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad 
zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

13. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym 
w umowie wypożyczenia. Przy ocenie stanu technicznego sprzętu nie bierze się pod uwagę 
zwykłego zużycia sprzętu wynikającego z właściwego korzystania.

14. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu i wyposażenia Klient 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię drogą elektroniczną 
(pocztą e-mail) lub telefonicznie, najpóźniej do końca dnia przed ostatnim dniem trwania 
umowy Wypożyczenia. W takim przypadku umowa ulega przedłużeniu a w dniu zwrotu 
Wypożyczalnia pobierze opłatę w wysokości określonej w cenniku, za okres o który umowa 



została przedłużona. Przedłużenie okresu trwania umowy wymaga wyraźnej akceptacji 
( słownej lub w formie elektronicznej ) ze strony Wypożyczalni.

15. W przypadku gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie (w tym przypadku 
niepoinformowania o chęci przedłużenia umowy, braku akceptacji przez Wypożyczalnię 
przedłużenia umowy ) Wypożyczalnia ma prawo naliczyć i pobrać od Klienta karę umowną 
za każdy dzień zwłoki w wysokości ceny wypożyczenia danego sprzętu lub wyposażenia. 
Według cennika kara umowna naliczana jest niezależnie od opłaty za wypożyczenie sprzętu.

16. Od wszystkich zaległości w płatnościach ze strony Klienta naliczane są odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki w opłacie.

17. W przypadku większej wartości usługi Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo ustanowienia 
zabezpieczenia na poczet zobowiązań mogących powstać w przyszłości. Warunki 
zabezpieczenia określa Wypożyczalnia w przypadku zwrotu kompletnego i pozostającego w
dobrym stanie ustanowione zabezpieczenie zostaje zniesione.

18. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub 
innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma 
obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię. W przypadku 
niemożliwości zwrotu sprzętu lub wyposażenia Wypożyczalnia ustali z klientem dalszą 
drogę postępowania.

19. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat używania i eksploatacji sprzętu 
i zobowiązuję się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystanie go w sposób bezpieczny i zgodnie
z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.

20. Klient nie może dokonywać żadnych napraw ani konserwacji sprzętu.

21. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

22. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji i korzystania ze sprzętu 
oraz wyposażenia powstałe w stosunku do osób trzecich oraz skutki niewłaściwego 
korzystania i eksploatacji.

23. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie 
i zdekompletowanie sprzętu lub wyposażenia. Wysokość odszkodowania za poniesioną 
stratę ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku 
zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do 
potrącenia wartości powstałego zobowiązania z zabezpieczenia o którym mowa w pkt. 16 
regulaminu.

24. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zrobienie mu zdjęcia 
i pozostawienie kontaktowego numeru telefonu tylko i wyłącznie do celów umowy 
Wypożyczania. Wypożyczalnia oświadcza, że dokłada wszelkich starań do spełnienia 
wymogów, przepisów w ochronie danych osobowych. Kwestie nie ujęte w regulaminie, 
cenniku i umowie wypożyczenia podlegają przepisom powszechnie obowiązującym. Sądem 
właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Myślenicach .


