
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO 
NA LODOWISKU MIEJSKIM 

 

 
 

1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego prowadzona jest przez MOSiR w Kutnie. 
 

2. Wypożyczalnia czynna jest: od poniedziałku do czwartku 7:45 – 14:15 i 14:45 – 20:15.  
W piątki 7:45 – 14:15 i 14:45 – 21:15. W  sobotę, niedziele i święta od 9:45 – 15:15 i 15:45 – 21:15. 

 
3. Wypożyczalnia oferuje do wypożyczenia oznakowane: łyżwy, kaski, kije hokejowe oraz pingwinki do nauki jazdy. 

 
4. Wypożyczenie odbywa się na podstawie biletu zakupionego w kasie. 

 
5. Opłatę za wypożyczenie sprzętu sportowego reguluje cennik wypożyczalni. 

 
6. Sprzęt sportowy wypożycza się za kaucją w wysokości: 100 zł za jedną parę łyżew, 50 zł za jeden kask, 20 zł za 

kij hokejowy, 100 zł za pingwinka do nauki jazdy lub na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
wypożyczającego, np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy, legitymacja emeryta/rencisty. 
Dokument tożsamości służy wyłącznie do odnotowania danych wypożyczającego (imię, nazwisko, adres, 
PESEL). Pozostawienie dokumentu tożsamości jest dobrowolne. 

 
7. Wypożyczalnia nie honoruje dokumentów tożsamości osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu sprzętu 

sportowego. 
 

8. Jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie dwie sztuki/pary sprzętu sportowego. 
 

9. Sprzęt sportowy wypożycza się tylko na okres jednej godziny. 
 

10. Sprzęt sportowy należy oddać w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu jazdy. W przypadku nie 
oddania sprzętu sportowego w ciągu  15 min. po upływie czasu, na jaki został wypożyczony, pobierana będzie 
opłata za następną godzinę. 

 
11. Przy wypożyczaniu jak i przy oddawaniu sprzętu sportowego obowiązuje kolejka. 

 
12. Wymiany sprzętu dokonuje się poza kolejnością. 

 
13. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu. 

 
14. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu (np. betonie). 

 
15. Łyżwy należy oddać oczyszczone. 

 
16. W przypadku wypożyczenia więcej niż jednej pary łyżew lub innego sprzętu przez jedną osobę należy zwrócić je 

razem. 
 

17. Przy oddawaniu sprzętu należy wyraźnie podać nazwisko  osoby wypożyczającej. 
 

18. Wypożyczający odbierając dokument tożsamości powinien sprawdzić prawidłowość odebranego dokumentu. 
 

19. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie 
wypożyczonego sprzętu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia sprzętu sportowego, będzie pobierana opłata w 
kwocie: 100 zł za jedną parę łyżew, 50 zł za jeden kask, 20 zł za kij hokejowy, 500 zł za pingwinka do nauki 
jazdy. W przypadku kradzieży sprzętu sportowego wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do 
ceny zakupu danego sprzętu wg. faktury.  

 
20. Każdy korzystający z wypożyczali jest zobligowany do zapoznania się  z powyższym regulaminem i 

przestrzegania jego zasad. 
 

21. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do organizatora wypożyczalni, tj. Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno. 

 
Zatwierdził: 
 
Dyrektor MOSiR Kutno 


