
 
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DO SQUASHA 

W KLUBIE FITNESS PLATINIUM® 

PRZY AL. POKOJU 16 XXL 

 
1. Klubowicz ma możliwość odpłatnego wypożyczenia kompletu sprzętu do gry w sqasha tj. dwie 

rakiety oraz piłeczkę wraz z futerałem. 

2. Klubowicz może wypożyczyć tylko jeden komplet sprzętu naraz.  

3. Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie w kompletach. Nie ma możliwości wypożyczenia pojedynczego 

sprzętu. 

4. Cena za wypożyczenie kompletu sprzętu wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) brutto 

za każdą rozpoczętą godzinę (tj. 60 min.). 

5. Klubowicz może wypożyczyć komplet sprzętu pod warunkiem: 

- posiadania aktywnego Konta w Portalu dla Klientów; 

- dokonania zapłaty za wypożyczenie z góry, z zastrzeżeniem, że jeżeli zwrot kompletu sprzętu 

nastąpi po zadeklarowanym czasie, wówczas Klubowicz będzie zobowiązany do stosownej dopłaty; 

- potwierdzenia odbioru i godziny odbioru sprzętu w ewidencji prowadzonej przez Klub; 

- podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu; 

- potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z klauzulą informacyjną z zakresu przetwarzania danych 

osobowych. 

6. W ewidencji osób wypożyczających sprzęt do squasha odnotowywana jest godzina wypożyczenia 

sprzętu oraz godzina jego zwrotu. 

7. Po zwrocie kompletu sprzętu Klubowicz zobowiązany jest potwierdzić zwrot oraz godzinę zwrotu w 

ewidencji. 

8. Klub jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Klubowicza, który chce wypożyczyć komplet 

sprzętu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego 

na stwierdzenie jego tożsamości. 

9. Komplet sprzętu może zostać wypożyczony wyłącznie Klubowiczom, którzy zarezerwowali w 

danym dniu kort do squasha, nie wcześniej niż na 30 minut przed godziną, na którą kort został 

zarezerwowany.  

10. Ilość kompletów sprzętu jest ograniczona. W przypadku, gdy poprzedni wypożyczający nie zwróci 

kompletu sprzętu w odpowiednim czasie, sprzęt ulegnie uszkodzeniu bądź będzie wymagać 

konserwacji – wypożyczenie kompletu nie będzie możliwe.   

11. Klubowicz zobowiązany jest zwrócić komplet sprzętu niezwłocznie po zakończonej grze.  

12. Zakazane jest wynoszenie wypożyczonego sprzętu poza teren Klubu. 

13. Nie wolno używać sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tzn. do celów innych niż gra w squasha. 

14. Sprzęt należy zwrócić w komplecie, w stanie niepogorszonym. 

15. W wypadku uszkodzenia sprzętu Klubowicz jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej 

właścicielowi Klubu Fitness Platinium przy Al. Pokoju 16 na zasadach określonych w Regulaminie 

Klubów Fitness Platinium. 

16. W przypadku gdy Klubowicz nie zwróci kompletu sprzętu, zobowiązany jest on do uiszczenia 

opłaty w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto, która stanowi wartość 

kompletu sprzętu. 

17. Klub może odmówić wypożyczenia kompletu sprzętu Klubowiczowi, który dopuścił się naruszenia 

niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Klubów Fitness Platinium. 

18. Każda osoba przed wypożyczeniem sprzętu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

19. Niniejszy Regulamin znajduje się w recepcji Klubu, a także w widocznym miejscu pomiędzy 

kortami do squasha. 


