REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PRYWATNYCH STROJÓW
TANECZNYCH ZA POŚREDNICTWEM KLUBU SPORTOWEGO
„GRAWITACJA”
§1
Pojęcia i postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi wypożyczania strojów
tanecznych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Klub Sportowy Grawitacja”, ul. Kościuszki 49,
05-500 Piaseczno, NIP 123-104-83-26 (dalej nazywane „pośrednikiem”).
2. Strojem tanecznym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest strój taneczny będący
własnością osoby fizycznej (dalej nazywanej „właścicielem”), która dobrowolnie decyduje się
na oddanie go do wypożyczalni strojów prowadzonej przez pośrednika.
3. Wypożyczającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która jest członkiem
Stowarzyszenia „Klub Sportowy Grawitacja” oraz zgłasza chęć wypożyczenia stroju
tanecznego w związku ze startem w zawodach.
4. Pośrednikiem w wypożyczaniu strojów między właścicielem a wypożyczającym jest
Stowarzyszenie „Klub Sportowy Grawitacja”.
5. Warunkiem korzystania z usługi wypożyczenia stroju tanecznego jest zapoznanie się z treścią
niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
6. Wypożyczalnia pracuje od września do czerwca i przyjmuje stroje na jeden sezon. Po
zakończeniu sezonu Właściciele odbierają swoje stroje i mogą je ponownie przekazać do
wypożyczalni od kolejnego sezonu, tj. od września.
§2
Prawa i obowiązki Właściciela
1. Właściciel przekazuje swój strój do wypożyczalni dobrowolnie.
2. Właściciel może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi pośrednictwa w
wypożyczaniu strojów oferowanej przez pośrednika.

3. Warunkiem przekazania stroju do wypożyczalni jest wypełnienie formularza przekazania
stroju oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej.
4. Właściciel oddający swój strój taneczny do wypożyczalni oświadcza, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem wypożyczania prywatnych strojów tanecznych za
pośrednictwem Klubu Sportowego „Grawitacja” i akceptuje jego treść;
b) zwalnia Klub Sportowy „Grawitacja” z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia lub zgubienie stroju przez Wypożyczającego;
c) oddaje do wypożyczalni kompletny strój (bez brakujących elementów), a wszelkie
uszczerbki lub braki zaznaczył w formularzu przekazania stroju;
d) wyraża zgodę na wypożyczenie oddanego przez siebie do wypożyczalni stroju każdemu, kto
wyrazi chęć, by go wypożyczyć za cenę określoną przez Właściciela;
d) jest świadom, że Klub Sportowy „Grawitacja” jest jedynie pośrednikiem między
Właścicielem a Wypożyczającym, w związku z czym w razie problemów pomiędzy
Właścicielem a Wypożyczającym pośrednik zobowiązuje się jedynie do przekazania
Właścicielowi danych kontaktowych do Wypożyczającego, nie bierze natomiast udziału w
rozwiązywaniu ewentualnych sporów czy dochodzeniu roszczeń.
§3
Prawa i obowiązki Wypożyczającego
1. Wypożyczający zgłasza chęć wypożyczenia stroju tanecznego poprzez wypełnienie
formularza dostępnego w recepcji Klubu.
2. Akceptując regulamin, Wypożyczający oświadcza, iż:
a) podał swoje prawdziwie dane osobowe;
b) przyjmuje do wiadomości, że na czas wypożyczenia stroju ponosi za niego pełną
odpowiedzialność,
c) przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody,
zniszczenia lub zgubienie stroju albo jego części na zasadach określonych w punkcie 3
paragrafu 4;
d) wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (tj. imię nazwisko i numer
telefonu) Właścicielowi stroju.

3. Do obowiązków Wypożyczającego należy:
a) wniesienie opłaty za wypożyczenie stroju;
b) dbanie o wypożyczony strój, w tym jego świeżość i dobry stan;
c) pranie stroju zgodnie z metodami prania odpowiednimi dla strojów tanecznych z
delikatnych tkanin z przyklejanymi kamieniami;
d) oddanie czystego i upranego stroju w ustalonym terminie w stanie nie gorszym niż w
dniu wypożyczenia.
4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres
wypożyczenia, tj. od dnia odbioru stroju do dnia jego zwrotu. W przypadku zniszczenia stroju
przez Wypożyczającego lub zgubienia stroju przez Wypożyczającego, do odpowiedzialności
Wypożyczającego zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§4
Prawa i obowiązki Pośrednika
1. Pośrednik zobowiązuje się do dbania o przekazane stroje i przechowywania ich w
odpowiedni sposób.
2. Pośrednik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia stroju do wypożyczalni jeśli zachodzą
ku temu uzasadnione przesłanki.
3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zgubienie stroju
przez Wypożyczającego.
§5
Płatności
a. Opłaty manipulacyjne
1. Stroje prywatne wypożyczane są po uiszczeniu przez Właściciela jednorazowej opłaty
manipulacyjnej – kwoty, która pokrywa koszty utrzymania wypożyczalni.
2. Opłata manipulacyjna uiszczana jest za każdy oddany strój w wysokości 50 zł od stroju.
4. Opłata manipulacyjna jest bezzwrotna i uiszczana jest jednorazowo w momencie przekazania
stroju do wypożyczalni.

5. Oddanie stroju do wypożyczalni na kolejny sezon wiąże się z koniecznością wpłacenia
kolejnej opłaty manipulacyjnej.
b. Ceny wypożyczenia strojów
1. Cena wypożyczenia stroju ustalana jest indywidualnie przez Właściciela stroju.
2. Wypożyczenie stroju opłacane jest przez Wypożyczającego z góry gotówką w recepcji
Klubu.
3. Pośrednik przekazuje otrzymaną przez Wypożyczającego kwotę Właścicielowi.
§6
Ochrona prywatności
Dane przekazane podczas oddawania stroju do wypożyczalni przez Właściciela lub
wypożyczania stroju przez Wypożyczającego, które są danymi osobowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002
roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko do kontaktu z
Właścicielem lub Wypożyczającym, który je udostępnił. Dane te przechowywane są zgodnie z
przepisami GIODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i w żadnym wypadku
nie będą udostępniane osobom trzecim.
§7
Postanowienia końcowe
1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ogólnokrajowe.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie
opublikowany na stronie www.grawitacja.com.pl w zakładce GRW Design na 14 dni przed
jego wejściem w życie.
4. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, przed jego wejściem w życie, Właściciel lub
Wypożyczający ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu
w nowym brzmieniu i zakończeniu współpracy w trybie natychmiastowym. Brak złożonego
pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

