
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REKREACYJNEGO 

1. Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego jest integralną częścią Działu SPA & Wellness, w której obowiązują 

postanowienia regulaminu SPA & Wellness, regulaminu placu zabaw oraz niniejszy regulamin.  

2. Do obszaru wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego należy wiata rowerowa, stojaki rowerowe i sala klubowa. 

3. Dzieci korzystają ze sprzętu wypożyczalni oraz przebywają na terenie sali klubowej wyłącznie pod 

opieką pełnoletniego opiekuna. 

4. Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej, w recepcji SPA oraz w recepcji głównej. 

5. Wypożyczenie oraz zdanie sprzętu zewnętrznego możliwe jest w godz. 9:00 – 20:00, zaś sprzętu do użytku 

na sali klubowej do godz. 22:00. W przypadku zamkniętej recepcji SPA w wyżej w/w godz., należy udać 

się do recepcji głównej. 

6. W sytuacji zagubienia sprzętu Gość poniesie koszt jego ponownego zakupu, zaś w momencie nie zdania 

go do w/w godz., dodane zostanie obciążenie rachunku pokoju Gościa za kolejny dzień użytkowania. 

7. Odpłatnie można wypożyczyć sprzęt do bilarda, rowery, leżaki i parasole plażowe oraz parawany. 

8. Bezpłatnie można wypożyczyć przyczepkę rowerową, dziecięcy fotelik rowerowy, kijki do nordic walking, 

piłki różnego rodzaju, sprzęt do badmintona, darta, ping-ponga, piłkarzyków oraz cymbergaja. 

9. Wypożyczenia może dokonać wyłącznie Gość Hotelu będący pełnoletnim opiekunem, posiadający pełną 

zdolność do czynności prawnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

10. Na jeden dokument możliwe jest wypożyczenie sprzętu dla Gości zameldowanych w tym samym pokoju. 

11. Jeżeli obsługa uzna Gościa za niewiarygodnego, agresywnego, pod wpływem substancji odurzających lub 

leków, po których nie zaleca się lub zabrania kierować pojazdami, może odmówić wypożyczenia sprzętu. 

12. Gość wybierający sprzęt zobowiązany jest przed wypożyczeniem do sprawdzenia jego dopasowania, 

stanu technicznego oraz kompletności, ponieważ zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym, 

z wyjątkiem naturalnych śladów użytkowania. 

13. Wypożyczający oświadczają, iż posiadają wiedzę na temat dbałości, użytkowania i przeznaczenia sprzętu 

oraz są świadomi ryzyka urazu, wypadku i uszkodzenia mienia, samodzielnie oraz świadomie podejmując 

decyzję o wypożyczeniu w stanie zdrowia jakim się znajdują. 

14. Stojaki rowerowe przeznaczone są wyłącznie do użytku wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego Hotelu. 

15. Za zgubienie zapięcia rowerowego lub klucza do niego recepcja SPA pobiera opłatę w wysokości 30 zł.  

W przypadku zamkniętej recepcji SPA w wyżej wymienionych godz., należy udać się do recepcji głównej. 

16. Zabronione jest: 

• przemieszczanie rowerów po piasku plażowym, 

• samodzielne dokonywanie napraw wypożyczonego sprzętu, 

• rezerwowanie sprzętu przez Gości. 

17. W przypadku kradzieży roweru podczas wypożyczenia Gościa, jest on zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia o zaistniałej sytuacji recepcji SPA lub recepcji głównej oraz do niezwłocznego zgłoszenia 

faktu kradzieży w najbliższej jednostce Policji. 

18. Hotel nie odpowiada za brak możliwości wypożyczenia sprzętu ze względu na posiadanie go w określonej 

ilości, nie odpowiednią pogodę oraz inne losowe sytuacje. 

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Ustawa „Prawo o Ruchu 

Drogowym”. 
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