
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NA LODOWISKU  

1. Wypożyczalnia sprzętu na lodowisku przy ul. Potockiej 1 w Warszawie, zwana dalej 

„wypożyczalnią”, prowadzona jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Żoliborz, zwany dalej „OSiR Żoliborz”. 

2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska. 

3. Sprzęt (łyżwy, kaski, pingwiny) wypożyczane są na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu 

naliczana jest dodatkowa opłata za kolejne 60 minut. Nie dopuszcza się możliwości obniżenia 

opłaty za wypożyczony sprzęt proporcjonalnie do rzeczywistego czasu wypożyczenia (jednostka 

rozliczeniowa jest stała i wynosi 60 minut). 

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po wpłaceniu w kasie znajdującej się w punkcie obsługi 

lodowiska opłaty za wypożyczenie oraz kaucji. 

5. Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu określa cennik wywieszony przy punkcie obsługi 

lodowiska. 

6. Wysokość kaucji za wypożyczenie sprzętu wynosi 50,00 zł/szt. 

7. Wniesienie kaucji upoważnia do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu. 

8. Dowodem wniesienia kaucji jest pokwitowanie wydawane w punkcie obsługi lodowiska. 

Pokwitowanie określa rodzaj wypożyczanego sprzętu, godzinę i datę jego wypożyczenia oraz 

kwotę wniesionej kaucji. 

9. Kaucja podlega zwrotowi w pełnej wysokości po przedstawieniu w punkcie obsługi lodowiska 

pokwitowania oraz zwrocie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym, a w przypadku 

przekroczenia jednostki rozliczeniowej za wypożyczenie sprzętu dodatkowo po uregulowaniu 

zaległej opłaty. 

10. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu. 

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

wyłożonych wykładziną gumową. 

12. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczony sprzęt do wysokości 

ceny zakupu sprzętu w przypadku: kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub braku zwrotu 

wypożyczonego sprzętu. 

13. W przypadkach określonych w pkt 12  OSiR Żoliborz jest uprawniony do zatrzymania wniesionej 

kaucji i zaliczenia jej na poczet poniesionych strat. 

14. Ze zdarzeń skutkujących zatrzymaniem kaucji spisywany jest protokół. 

15. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni należy kierować  
do Dyrektora OSiR Żoliborz. 

16. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

 


