
REGULAMIN WYOPOŻYCZALNI ŁYŻEW LODOWISKA 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  

W LESZNIE 
  

1. Łyżwy będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lesznie. 

2. Przed wypożyczeniem łyżew wypożyczający ma obowiązek zapoznania się              
z treścią niniejszego Regulaminu. 

3. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach otwarcia lodowiska. 
4. Opłatę za wypożyczenie łyżew wypożyczający dokonuje w kasie lodowiska               

i paragon okazuje w wypożyczalni. 
5. Cena za wypożyczenie określona w cenniku opłat dotyczy jednej sesji tj. 50 minut 

jazdy na tafli lodowiska. 
6. Łyżwy może wypożyczyć osoba fizyczna po: 

1) uiszczeniu kaucji w wysokości 150,00 zł, 
2) lub dobrowolnemu okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. 

dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka) i zgodzie na 
wpisanie danych osobowych jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania do 
karty wypożyczeni, 

Dane osobowe zgromadzone na karcie wypożyczeń nie są kopiowane i nie są 
przechowywane dłużej jak do końca dnia.  
3) lub dobrowolnemu pozostawieniu dokumentu tożsamości innego jak dowód 

osobisty(np. prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka). 
7. Wypożyczający może na jeden dowód tożsamości wypożyczyć maksymalnie dwie 

pary łyżew. 
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie 

lub uszkodzenie wypożyczonych łyżew, 
9. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożyczane są wyłącznie w obecności osoby 

pełnoletniej. 
10. Wypożyczający odbierając łyżwy zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a w razie 

stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni. 
11. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w stanie, w jakim zostały wydane. 
12. W przypadku zwrócenia łyżew uszkodzonych lub niekompletnych Wypożyczający 

zobowiązuje się uregulować kwotę ustaloną przez Miejski Ośrodek Sportu                 
i Rekreacji w Lesznie. 

13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu 
wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu. 

14. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych 
wykładziną gumową. 

15. Wypożyczający chodzący po niezabezpieczonym gumami podłożu                           
w wypożyczonych łyżwach zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich ostrzenia 
zgodnie z aktualnym cennikiem. 

16. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew. 
17. Wypożyczenie łyżew jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu 

 

Uwaga:  
Kluczyki do szafek znajdujących się w szatniach będzie można otrzymać: 

1) w wypożyczalni za kucją 10,00 zł. dla osób wypożyczających łyżwy, 
2) w kasie za kaucją 10,00 zł. dla osób niekorzystających z wypożyczalni. 

 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

    w Lesznie 

        telefon 65 529 56 40 

           e-mail  sekretariat@mosirleszno.pl 
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