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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU  

ORAZ KORZYSTANIA Z SZAFEK 

NA LODOWISKU ZEWNĘTRZNYM 

 PRZY TAURON ARENIE KRAKÓW 

(SEZON 2022/2023) 

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 

1. Wypożyczalnia sprzętu czynna jest w godzinach funkcjonowania Lodowiska, zgodnie z 

Harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl 

2. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łyżwy, kaski i pomocniki do nauki jazdy. 

3. Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie na czas jednej tury, według aktualnie obowiązującego 

cennika. Cennik dostępny jest na terenie Lodowiska. 

4. Opłata za wypożyczenie sprzętu dokonywana jest w kasie Lodowiska. Opłaty pobierane są z 

góry. 

5. Dzieciom do lat 12 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej. 

6. Przy wypożyczaniu, jak i przy oddawaniu sprzętu obowiązuje kolejka. Wymiany sprzętu 

dokonuje się poza kolejnością. 

7. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

8. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom. 

9. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym, nie pogorszonym 

od momentu wypożyczenia, czyste, z włożonymi wkładkami. 

10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wypadku kradzieży, zgubienia lub 

zniszczenia wypożyczonego sprzętu. 

11. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie wypożyczonego sprzętu, 

użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK 

12. Kluczyk do szafki jest wydawany Wypożyczającemu w wypożyczalni sprzętu za pobraniem 

kaucji płatnej gotówką. Wysokość kaucji określa cennik Lodowiska. 

13. Po umieszczeniu butów oraz odzieży w szafce oraz jej zamknięciu, kluczyk od szafki 

przechowuje Wypożyczający. 

http://www.arenakrakow.pl/
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14. Po ukończeniu korzystania z Lodowiska, Wypożyczający winien zabrać swoje buty i odzież z 

szafki, a kluczyk zwrócić do Wypożyczalni. 

15. Zabronione jest przekazywanie kluczyka osobom trzecim. W przypadku zagubienia, kradzieży 

lub zniszczenia kluczyka kaucja zostaje zatrzymana. 

16. W szafkach nie wolno pozostawiać przedmiotów wartościowych, m. in.: pieniędzy, biżuterii i 

kosztowności innego rodzaju, sprzętu elektronicznego, w szczególności: komputerów 

przenośnych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, zegarków itp. Pozostawienie 

tych przedmiotów stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie 

przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

17. Wypożyczający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania 

go. Wypożyczenie sprzętu i korzystanie z szafki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie 

spory związane z korzystaniem z wypożyczalni sprzętu oraz szafek będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Lodowiska. 

 

 

 

 

http://www.arenakrakow.pl/

