
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 
BSA SZKOŁA NARCIARSKA 

 

1. Klientem firmy Szkoła Narciarska BSA (dalej zwana „Wypożyczalnią”) może być każda osoba 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Klient”), która zawierając umowę 

wypożyczenia zobowiązana jest zapoznać się i akceptuje Regulamin Wypożyczalni i Cennik. 

2. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni. 

3. Umowa wypożyczenia sprzętu może zostać zawarta z Klientem, który okaże ważny dokument 

tożsamości zawierający co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (np. 

dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) z aktualnym zdjęciem . Klient wyraża zgodę na wykonanie 

fotokopii dokumentu/ów tożsamości. Przy wypożyczeniu sprzętu klasy VIP i TOP  należy okazać 2 

dokumenty tożsamości ze zdjęciem i adresem,  lub zapłacić kaucję .  Wypożyczalnia może zażądać 

okazania dwóch dokumentów tożsamości  również w przypadku, gdy okazany dokument  będzie 

budził wątpliwości.  

4. Umowa o wypożyczenie określa okres wypożyczenia sprzętu, wartość sprzętu oraz dane 

identyfikacyjne Klienta. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w Umowie oraz Cenniku. 

Dokument księgowy za opłatę za wypożyczanie (paragon/faktura) są wydawane po zwrocie Sprzętu i 

po określeniu całkowitej należności Klienta za okres wypożyczenia. 

5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta właściwie przygotowany sprzęt. Klient odbierając sprzęt 

powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Podpisanie umowy wypożyczenia przez 

Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest 

kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez 

złożenie podpisu pod umową, Klient akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart 

siłę wypięcia buta narciarskiego,  jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany. 

6. Klient ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie 

z jego przeznaczeniem. Klient nie może użytkować sprzętu poza trasami narciarskimi lub 

snowboardowymi wyznaczonymi przez ośrodek narciarski lub na terenie tras tymczasowo 

zamkniętych. 

7. Klient odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego 

uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania. Klient ponosi 

odpowiedzialność za sprzęt do wysokości jego wartości określonej w umowie wypożyczenia. 

Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów 

związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego 

wartości. O ile została pobrana kaucja, Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania całości 

kaucji .  

8. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni. Klient przyjmuje 



do wiadomości, iż zaniechanie zwrotu sprzętu w terminie określonym w umowie wypożyczenia, bez 

wcześniej notyfikacji o zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, może wypełniać znamiona 

przestępstwa przywłaszczenia i może być przedmiotem odpowiedniego zawiadomienie Policji. 

9. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu, Wypożyczalnia nalicza dodatkową 

opłatę w wysokości ustalonej w Cenniku. Dodatkową opłatę za wypożyczenie nalicza się od dnia, 

gdy sprzęt miał być zwrócony do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony 

sprzęt. 

10. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie jest 

zobowiązana do zwrotu środków pieniężnych za niewykorzystany czas użytkowania sprzętu. 

11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała Klienta lub 

osób trzecich zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu, chyba że miały one miejsce 

na skutek wad ukrytych wypożyczonego sprzętu. 

12. Klient oświadcza, iż jest świadom, iż jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, 

wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Klient oświadcza, iż świadomy jest, że 

zalecana jest jazda w kasku ochronnym. Osobom początkującym zaleca się jazdę z instruktorem. 

13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U.2016.922) informujemy iż : Szkoła Narciarska BSA spełnia wszelkie wymogi GIODO. 

a. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma NOVA Maja Mańkowska dalej zwaną BSA 

Szkoła Narciarska. 

b. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu 

sportowego. 

c. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

d. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje 

prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych 

osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 

8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu 

administratorowi danych. 

14. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w 

szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z 

późn. zm.). 

15. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

 

Załącznik: Cennik Wypożyczalni 
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Podpis Klienta 


