
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW 

 
1. Właścicielem wypożyczalni łyżew jest PIRUET Sp. z o.o.,  (adres: 02-260 Warszawa, ul. 

Lipowczana 6). 
2. Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 50 zł za 1 parę łyżew. 
3. Możliwe jest również wypożyczenie na podstawie pisemnego oświadczenia na podstawie 

ważnego dokumentu ze zdjęciem przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym 
regulaminie: 

a. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIRUET Sp. z 
o.o., 02-260 Warszawa, ul. Lipowczana 6 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych 
osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawa do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

b. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej 
zgody. Dane wypożyczającego przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści 
zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w razie niezwrócenia bądź 
zniszczenia wypożyczonego sprzętu odbiorcami danych osobowych mogą być organy 
władzy publicznej i sądy. 

c. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi wypożyczenia, a w 
razie niezwrócenia bądź zniszczenia wypożyczonego sprzętu przez okres niezbędny do 
realizacji roszczeń z ty związanych. 

d. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wypożyczającemu przysługują 
następujące uprawnienia: - prawo dostępu do danych osobowych - prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania danych osobowych) - prawo do żądania usunięcia danych 
osobowych (prawo do bycia zapomnianym)- prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych - prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 
momencie  

e. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje wypożyczającemu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

4. Przy wypożyczeniu należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem umieszczonym na końcu 
Regulaminu. 

5. Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji / zajęć wg. harmonogramu wskazanego w 
regulaminie Lodowiska. 

6. W wypadku nie oddania łyżew po zakończeniu sesji / zajęć pobierana będzie opłata za każdą 
rozpoczętą godzinę według cennika obowiązującego przy standardowym wypożyczeniu łyżew.  

7. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości aktualnej 
rynkowej ceny nowych łyżew. 

8. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych. 
9. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji \ zajęć. 
10. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka. 
11. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością. 
12. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu (np. betonie). 
13. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym 

regulaminem i przestrzegania jego zasad. 
14. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do pracowników lub administratora 

lodowiska. 



CENNIK 
 

a. Wstęp na lodowisko – 5 zł, 

b. wypożyczalnia łyżew: 5 zł / h.  

c. Chodzik: 10 zł / 30 min 

Wstęp oraz wypożyczalnia bezpłatna dla klientów po okazaniu paragonu/ów z dnia bieżącego (czyli za 

zakupy z dnia, w którym klient będzie korzystał z Lodowiska); na kwotę min. 10 zł. Paragony nie łączą 

się. Akceptowane są wyłącznie paragony za zakupy u najemców Galerii Młociny. 

Jeden paragon niezależnie od kwoty może wykorzystać tylko jedna osoba (jeden paragon - jedna para 

łyżew oraz jedna sesja na lodowisku). 

Każdy wykorzystany paragon zostanie opieczętowany i nie można z niego skorzystać drugi raz. 

 


