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Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego
Zimowy Narodowy 2019/2020
1. Organizatorem Wypożyczalni Sprzętu Sportowego („Wypożyczalnia”) jest Testa Communications spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000223067, reprezentowana przez Zarząd:
Katarzynę Ziemską – Prezesa Zarządu („Organizator”).
2. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy Zimowy Narodowy („Projekt”), w ramach którego funkcjonuje
Wypożyczalnia jest Testa Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
1. Wypożyczalnia działa w godzinach funkcjonowania Zimowego Narodowego w okresie od 30.11.2019r. do
08.03.2020r., tj:
a. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 23-27.12.2019r., 30-31.12.2019r., 01-03.01.2020r.,
06.01.2020r., 10-14.02.2020r., 17-21.02.2020r.) – od 15:00 do 23:00
b. w soboty, niedziele, 23.12.2019r., 26-27.12.2019r., 30.12.2019r., 02-03.01.2020r., 06.01.2020r., ferie
(08-23.02.2020r.) – od 9:00 do 0:00
c. 24.12.2019r. - nieczynne
d. 25.12.2019r., 01.01.2020r. – od 12:30 do 0:00
e. 31.12.2019r. – od 9:00 do 17:00
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Wypożyczalni oraz zamykania
Wypożyczalni w określonych dniach i godzinach.
3. Wypożyczalnia wypożycza następujący sprzęt sportowy:
a. łyżwy,
b. kaski,
c. Foki Bobbys do nauki jazdy na łyżwach
4. Organizator pobiera z góry opłatę za wypożyczenie sprzętu sportowego w wysokości:
a. łyżwy – 10 zł / turę
b. kask – 5 zł / turę
c. Foka Bobbys – 10 zł / 30 minut
5. Łyżwy dostępne są w następujących rozmiarach:
a. łyżwy figurowe – od 27 do 42
b. łyżwy hokejowe – od 30 do 47
6. Organizator informuje , że ze względu na ilość uczestników może wystąpić brak łyżew w konkretnym rozmiarze
na daną turę lodowiska.
7. Na terenie projektu funkcjonują dwie Wypożyczalnie. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do tej samej
Wypożyczalni, z której został wypożyczony, w ciągu:
a. 15 minut po zakończeniu tury – w przypadku łyżew i kasków
b. 10 minut po zakończeniu czasu wypożyczenia – w przypadku Fok Bobbys.
Brak zwrotu wypożyczonego sprzętu do właściwej Wypożyczalni we wskazanym czasie będzie skutkował
naliczeniem opłaty za kolejny okres wypożyczenia.
8. Wypożyczenia sprzętu sportowego można dokonać po:
a. uiszczeniu kaucji, w wysokości:
i. 150 zł – para łyżew
ii. 50 zł – kask
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iii. 1500 zł – Foka Bobbys
b. lub okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy,
legitymacja szkolna/studencka) i umożliwieniu spisania danych osobowych przez obsługę
Wypożyczalni.
c. lub dobrowolnym pozostawieniu dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty (np. prawo jazdy,
legitymacja szkolna/studencka) na czas wypożyczenia sprzętu. Obsługa Wypożyczalni prowadzi rejestr
pozostawionych dokumentów.
W przypadku wyboru opcji b. lub c.: Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dokument musi
być ważny, czytelny oraz nie może nosić śladów zniszczeń i uszkodzeń. Nie są honorowane dokumenty innych
osób niż wypożyczający, jeżeli osoby te nie są obecne przy wypożyczeniu. Na podstawie jednego dokumentu
można wypożyczyć:
i. jedną parę łyżew oraz jeden kask dla siebie
ii. cztery pary łyżew oraz cztery kaski dla dzieci
iii. jedną Fokę Bobbys
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie wypożyczonego
sprzętu.
Za zgubienie, zniszczenie lub niezwrócenie wypożyczonego sprzętu pobierana jest opłata równa kaucji
wskazanej w punkcie 8.
Przy wypożyczaniu i oddawaniu sprzętu obowiązuje kolejka. Prawo pierwszeństwa obsługi w kolejce
przysługuje kobietom w ciąży.
Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą Lodowisk. Na łyżwach można przebywać tylko na
tafli Lodowisk oraz miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
Dzieciom (bez obecności opiekunów) do lat 8 sprzęt nie jest wypożyczany.
Zabronione jest przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu sportowego.
Nie jest możliwa wymiana wypożyczonego sprzętu na inny, za wyjątkiem wymiany na inny rozmiar.
Sprzęt sportowy należy oddać czysty. Łyżwy powinny być oczyszczone ze śniegu i mieć włożone wkładki.
Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy oświadcza, że zapoznała się z jego stanem technicznym i nie wnosi co
do niego żadnych zastrzeżeń.
Organizator informuje, iż dbając o higienę osób korzystających z Wypożyczalni, sprzęt sportowy
dezynfekowany jest środkiem bakteriobójczym. Organizator nie odpowiada za ewentualne uczulenie na ten
środek. Ponadto, Organizator nie odpowiada za ewentualne choroby powstałe w wyniku korzystania ze
sprzętu sportowego, a które wywołane zostały przez bakterie przenoszone przez inne osoby korzystające ze
sprzętu sportowego.
Zalecenia dotyczące właściwego używania łyżew:
a. But od łyżew należy zapinać, tak aby stopa była stabilna.
b. Wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
c. Na łyżwach nie wolno skakać.
d. Zaleca się używanie ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawic i kasku. Ochraniacze i kaski
nie chronią całkowicie przed wypadkami ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.
Bezwzględnie zakazane jest niszczenie sprzętu, urządzeń, infrastruktury i wyposażenia Projektu.
Na terenie Projektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do
Regulaminu oraz instrukcji. Organizator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
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22. Uczestnik, przebywając na terenie Zimowego Narodowego wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej
formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu,
udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie,
zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
23. Zakazane jest prowadzenie przez użytkowników na terenie Projektu jakiejkolwiek zarobkowej działalności bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Organizatora i posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
24. Każdy korzystający z Wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i
przestrzegania jego zasad oraz do zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu PGE Narodowego w
Warszawie oraz Regulaminów Zimowego Narodowego, dostępnych pod adresem: www.zimowynarodowy.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania ww. regulaminów.
25. Każda osoba, przed zakupieniem biletu wstępu, winna zapoznać się z należytą uwagą z postanowieniami
regulaminów, o których mowa w poprzednim punkcie.
26. Osoby przebywające na obszarze Projektu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające
wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na obszarze Zimowego Miasteczka, a
także osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub do zaleceń wynikających z Regulaminu lub z kwestii
bezpieczeństwa i porządku - służb porządkowych i osób upoważnionych przez Organizatora lub Operatora PGE
Narodowego w Warszawie – PL.2012+ Sp. z o.o. – mogą zostać usunięte z obszaru Zimowego Miasteczka
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu sportowego osobom wskazanym w
poprzednim punkcie.
28. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie Projektu lub PGE Narodowego ponoszą
odpowiedzialność odszkodowawczą.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane
na stronie www.zimowynarodowy.pl
30. Aktualny regulamin dostępny jest: w wypożyczalni oraz na stronie www.zimowynarodowy.pl
31. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Wypożyczalni można zgłaszać do Organizatora na adres e-mail:
infolinia@zimowynarodowy.pl
32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2019r.
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KLAUZLA INFORMACYJNA RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Testa Communications Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ks.
J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (NIP: 5213315374, REGON: 015882327, KRS: 0000223067). Kontakt z
administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem testa@testa.com.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowych?
a. wykonania umowy - czyli wypożyczenia sprzętu sportowego
- rejestracji danych osób wypożyczających i zwracających wypożyczony sprzęt sportowy
b. w przypadku niezwrócenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu - w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Testa Communications Sp z o.o.:
- dochodzenia zwrotu wypożyczonego sprzętu
- dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub niezwrócenia wypożyczonego sprzętu
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych nie jest niezbędne do wypożyczenia sprzętu sportowego.
Alternatywnie, sprzęt można wypożyczyć po wniesieniu kaucji wskazanej w regulaminie wypożyczalni.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania wypożyczenia sprzętu.
W przypadku niezwrócenia lub zwrócenia uszkodzonego sprzętu, Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w czasie
dochodzenia zwrotu lub dochodzenia roszczeń.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich
przenoszenia.
Czy Twoje dane będą przekazywana do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w
zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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