
REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ŁYŻEW

1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

„Pszczelnik” z  siedzibą  w  Siemianowicach  Śląskich,  Park  Pszczelnik  3  41-100

Siemianowice Śląskie. 

2. Wypożyczalnia  jest  czynna w okresie funkcjonowania  lodowiska i  w godzinach

jego otwarcia. 

3. Wypożyczenia  dokonuje  się  po  wypełnieniu  odpowiedniego  formularza  oraz

okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4. Nie uznaje się dokumentów osób nieobecnych przy wypożyczeniu. 

5. Wraz z podpisaniem formularza Wypożyczający zawiera z Miejskim Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” (dalej MOSiR „Pszczelnik”) umowę cywilnoprawną

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

6. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczane są wyłącznie w obecności osoby dorosłej. 

7. Łyżwy  wypożyczane  są  na  45  minut.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  jazdy

Wypożyczający ma obowiązek zwrotu wypożyczonych łyżew (do 10-ciu minut po

zejściu z lodowiska). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za kolejne

45 minut. 

8. W przypadku gdy Wypożyczający uiścił opłatę za więcej niż jedno wejście na lód

punkt 7 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

9. Za  wypożyczenie  oraz  ostrzenie  łyżew  pobierana  jest  opłata  w  kwocie

wynikającej z  obowiązującego  cennika  (Zarządzenie  Prezydenta  Miasta

Siemianowice Śląskie Nr 2329/2021 z dnia 9 sierpnia  2021  r.). 

10. Opłata za wypożyczenie łyżew pobierana jest z góry. 

11. Zabrania się przekazywania wypożyczonych łyżew innym osobom. 

12. Zabrania się zamiany wypożyczonych łyżew na inne. 

13. Wszelkie uwagi  dotyczące stanu technicznego łyżew należy zgłaszać przed ich

wypożyczeniem. 

14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie

lub uszkodzenie łyżew. 

15. Na  łyżwach  można  przebywać  tylko  na  tafli  lodowiska  oraz  w  miejscach

wyłożonych odpowiednią wykładziną. 

16. Osoba  wypożyczająca  łyżwy  ma  obowiązek  stosowania  się  do  postanowień

niniejszego  regulaminu,  a  w  szczególności  do  przestrzegania  regulaminu

lodowiska „Park Pszczelnik”. 

17. MOSiR  „Pszczelnik”  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy  dokonania

wypożyczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez daną osobę warunków

regulaminów o których mowa w pkt 16.

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2021 r.


