
Regulamin wypożyczalni sprzętu rolkowego 
 

I. Informacje ogólne  

 

1. Działalność wypożyczalni rolek i sprzętu rolkowego prowadzona jest przez firmę Paulina Czapla-

Muszyńska, os. Strusia 7/244, Kraków 31-808, NIP: 8133610701, REGON: 389499794 (zwana dalej 

“wypożyczający”).  

2. Osoba wypożyczająca sprzęt rolkowy (zwana dalej “najemca”), wypełnia “formularza wypożyczania 

sprzętu rolkowego”, którego integralną częścią jest niniejszy regulamin. Najemcą może być wyłącznie 

osoba, która zaakceptuje regulamin.  

3. Sprzęt rolkowy może zostać wypożyczony osobie, która: 

a) wypełni i podpisze formularz wypożyczenia sprzętu po uprzednim okazaniu przez najemcę 

aktualnego dowodu osobistego potwierdzającym jego tożsamość 

b) wpłaci ustaloną przez wypożyczający zwrotną kaucję w wysokości 100 złotych.  

4. Najemca uiszcza opłatę za wypożyczenie, zgodnie z udostępnionym na stronie www.akademiarolkarza.pl 

cennikiem, przy odbieraniu sprzętu rolkowego. 

5. Zgłoszenie chęci wypożyczenia sprzętu rolkowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem i 

przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę 

Paulina Czapla-Muszyńska oraz Akademię Rolkarza w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135j.t.).  

6. Administratorem danych osobowych najemcy jest firma Paulina Czapla-Muszyńska oraz Stowarzyszenie 

Akademia Rolkarza, ul. Grunwaldzka 47, 32-005 Niepołomice.   

 

II. Zasady wypożyczania sprzętu rolkowego  

 

1. Udostępnianie i zwrot sprzętu odbywa się w wyznaczonym miejscu przez wypożyczającego. 

2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym w formularzu czasie w stanie 

nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.  

3. Odbierając wypożyczony sprzęt, najemca powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan 

techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.  

4. Podpisując formularz wypożyczenia sprzętu rolkowego najemca potwierdza, że dokonał sprawdzenia, iż  

otrzymany przez niego sprzęt jest pozbawiony wad, kompletny, jego stan techniczny pozwala na 

prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. 

5. Najemca ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie 

z jego przeznaczeniem.  

6. Najemca odpowiada finansowo w pełnej wysokości za szkody z tytułu utraty, zniszczenia wypożyczonego 

sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. jazdy po mokrym, 

jazda w deszczu, jazda po piasku, błocie itp.), zarówno przez samego najemcę, jak i przez osoby trzecie.  

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, wypożyczający może nie 

zwrócić wpłaconej kaucji oraz doliczyć kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z 

naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego 

sprzętu.  

8. Najemca jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie wypożyczającemu utratę, zniszczenia oraz wszelkie 

uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.  

9. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u najemcy jak i osób 

trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez najemcę. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń 

wobec wypożyczającego w tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie 

korzystania z wypożyczonego sprzętu.  

10. Informację dotyczące cen wypożyczenia sprzętu rolkowego zawarte są na stronie 

www.akademiarolkarza.pl .  

11. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez najemcę należy zgłosić telefonicznie lub mailowo. 

Przedłużenie czasu wymaga akceptacji wypożyczającego.  

12. W przypadku akceptacji przez wypożyczającego przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje 

naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego cennik w momencie 

wypożyczenia. Rozliczenie za przedłużony czas następuje podczas oddania sprzętu.  

13. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym czasie, wypożyczający naliczy karę 

umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia.  

http://www.akademiarolkarza.pl/
http://www.akademiarolkarza.pl/


14. Niezależnie od powyższych sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach 

zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.  

15. Wypożyczenie sprzętu krok po kroku: 

a) wybierz sprzęt, który potrzebujesz, kliknij “wypożyczam”, 

b) wypełnij formularz,  

c) w ciągu 24 godzin otrzymasz maila zwrotnego z informacją o opcji odbioru sprzętu,  

d) do odbioru sprzętu zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni,wypełnij i zabierz ze sobą 

formularz wypożyczenia sprzętu rolkowego, przygotuj dowód osobisty oraz 100 złotych zwrotnej 

kaucji,  

e) ciesz się jazda na rolkach :)  

f) zwróć pożyczony sprzęt w stanie jakim go otrzymałeś.  

16. Wypożyczający dopuszcza możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu przez osoby indywidualne lub 

grupy zorganizowane.  

17. Wszelkie skargi i wnioski na działalność wypożyczalni mogą być składane mailowo pod adresem: 

paulina@akademiarolkarza.pl .  

18. Wypożyczający poucza najemcę, iż jazda na rolkach to sport wymagający od uprawiających jej osób 

sprawności, kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z 

instruktorem. Wszystkim zalecamy jazdę w kasku ochronnym.  

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa polskiego. 
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