
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU LODOWISKA 

1. Wypożyczalnia sprzętu prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
2. Wypożyczalnia znajduje się w Hali Widowiskowo-Sportowej i czynna jest od poniedziałku do piątku od 

w godzinach  od 7.30 do 20.00 w soboty i niedziele od 7.30 do 21.00  (przerwa techniczna codziennie w 
godzinach od 13.15 do 14.15. Wypożyczalnia oferuje wypożyczenie i ostrzenie łyżew. 

3. Zasady wypożyczania sprzętu: 
a) wypożyczanie sprzętu możliwe jest wyłącznie wraz z wykupionym biletem wstępu zawierającym 

określony czas korzystania z lodowiska,  
b) wypożyczenie sprzętu następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem, 
c) sprzęt wypożycza się najwcześniej 30 minut przed wejściem na lodowisko, a jego zwrot do 

wypożyczalni musi nastąpić najpóźniej do 20 minut od zakończenia okresu na jaki został 
wypożyczony, 

d) po przekroczeniu określonych wyżej czasów naliczana będzie opłata jak za następną godzinę 
wypożyczenia.  

4. Wypożyczenia sprzętu dokonuje się po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 100 zł za każdą 
parę/sztukę sprzętu. W przypadku braku możliwości uiszczenia kaucji dopuszcza się możliwość 
wypożyczenia sprzętu po wcześniejszym wypełnieniu stosownego formularza dostępnego  
w kasie hali bądź na stronie internetowej www.mosir.zory.pl w zakładce Obiekty/Cennik. Formularz 
jest drukiem wielokrotnego użytku, który będzie każdorazowo weryfikowany przez uprawnionego 
pracownika wypożyczalni hali. Weryfikacja danych, przez upoważnionego pracownika wypożyczalni, 
odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem osoby pożyczającej, tj. 
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna. Legitymacja szkolna musi posiadać 
ważność, bez śladów wyraźnych zniszczeń i uszkodzeń, ani oznak wskazujących na dokonywanie zmian. 

5. Nie honoruje się jako podstawy do wypełnienia oświadczenia, dokumentów rodziców, członków 
rodziny lub znajomych, jeżeli nie są obecni przy wypożyczeniu. 

6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie 
sprzętu. 

7. Formę i wysokość rekompensaty za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie łyżew ustala dyrektor MOSiR 
lub osoba przez niego upoważniona. 

8. Zabrania się przekazywania wypożyczonych sprzętów innym osobom, jak również zmiany 
wypożyczonego sprzętu na inny. 

9. Po otrzymaniu sprzętu Wypożyczający ma obowiązek sprawdzić ich stan techniczny,  
a ewentualne uszkodzenia zgłosić osobie obsługującej wypożyczalnię celem dokonania wymiany. 

10. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz w strefie lodowiska wyłożonej 
gumowymi matami. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska. 

11. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry. 
12. Wypożyczalnia działa w oparciu o obowiązujące w danym dniu przepisy sanitarno-epidemiologiczne 

wynikające z trwającego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, sprzęt podlega dezynfekcji 
(ozonowaniu). Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu.  

Informacje dodatkowe 

1. Buty łyżew należy sznurować wykorzystując wszystkie otwory sznurowadła, wszystkie klamry  
i paski muszą być zapięte. 

2. Na łyżwach nie wolno skakać. 
3. Zaleca się używanie własnego sprzętu, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawic i kasku. 

Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami, ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń. 
4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z używania sprzętu. 

 
Serwis 
 
1. Przy wypożyczalni funkcjonuje serwis w zakresie ostrzenia łyżew. Usługa ostrzenia wykonywana jest na 

zamówienie z uprzednim wyprzedzeniem. 
2. Za usługę serwisową naliczana jest opłata według aktualnie obowiązującego cennika. Cennik dostępny 

jest także na terenie wypożyczalni. 

http://www.mosir.zory.pl/

