
 

Regulamin wypożyczalni online 
 
1. Sprzęt jest własnością CRH Akademos Sp. z o.o. Centrum Sportu z siedzibą w Lublinie  ul. Symfoniczna 1a.  
2. Wypożyczalnia jest nieodpłatna dla klientów, którzy mają wykupiony karnet tygodniowy na zajęcia online. 
3. Sprzęt można wypożyczyć bezpłatnie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej oraz uiszczeniu 

kaucji. Odbiór odbywa się w godzinach pracy recepcji, tj. pon.-pt. 17:00 – 22:00, sob. 10:00-14:00.  
4. Wynajmujący akceptuje fakt, że sprzęt, który będzie przedmiotem wypożyczenia, jest sprzętem 

używanym. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i jego kompletność.  
5. Wysokość kaucji jest wyznaczona w zależności od wartości wypożyczanego sprzętu, zgodnie  z poniższym 

wykazem:  

1.  Piłka duża - Meteor 45 zł 

2.  Piłka mała - Tiguar Easyball  28 zł 

3.  Piłeczka do masażu 43 zł 

4.  Flow Tonic para  109 zł 

5.  Taśma długa 2,5 m  16 zł 

6.  Kostka z pianki do jogi  19 zł 

7.  Mini Power Band zestaw 45 zł 

8.  Hantle (1-2 kg)  40 zł 

9.  Obciążenia na nogi 0,5/0,75 kg para  25 zł 

10.  Roller  160 zł 

11.  Step  450 zł 

12.  Sztanga - gryf z kompletem obciążeń  330 zł 

6. Kaucję należy wpłacić na to samo konto, na które była dokonana płatność za wykupienie karnetu online, 
tj.: dane do przelewu: CRH Akademos sp. z o.o., nr konta: 88 1240 5501 1111 0000 5586 4282, w tytule: 
imię i nazwisko, kaucja za sprzęt fitness.    

7. Okres, na który klubowicz wypożycza sprzęt to 1 tydzień. Wykupienie kolejnego tygodniowego karnetu 
zajęć online automatycznie przedłuża wynajem. 

8. Wydawane wyposażanie jest w pełni sprawne, co jest potwierdzane na protokole wydania sprzętu. 
9. Wynajmujący oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do 

dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.  
10. Wynajmujący wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.  
11. Zakończenie wypożyczenia jest tożsame z zakończeniem korzystania z karnetu tygodniowego zajęć online. 

Wówczas sprzęt należy zwrócić w ciągu 3 dni od zakończenia ważności karnetu online.  
12. Sprzęt zwracany powinien być w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.  
13. W przypadku uszkodzenia sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego 

korzystania, Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, w tym do pokrycia 
kosztów jego naprawy. 

14. Za nieodwracalne zniszczenie lub nieoddanie sprzętu na czas, Wynajmujący ponosi karę pieniężną w 
wysokości wartości kaucji, będącej równowartością wartości danego sprzętu (zgodnie z tabelę kaucji).  

15. Zwrot sprzętu potwierdzany jest na protokole wydania przez pracownika CS Akademos.  
16. Kaucja jest zwracana na konto podane przy opłaceniu kaucji.  
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2020 roku i może zostać zmieniony przez Centrum Sportu 

Akademos w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie Centrum Sportu 
Akademos.  

 
 



 

Protokół wydania/odbioru sprzętu z wypożyczalni online 

 
Spisany w dniu …………………………………………………. 

 
 
Wypożyczający:  
 
Imię/nazwisko: ___________________________________________ 

Adres: _________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

PESEL _________________________________________________ 

Seria i nr dowodu tożsamości: ______________________________ 

 

 
 
Niniejszym potwierdzam odbiór sprzętu oraz że  zapoznałem się ze stanem wypożyczanego sprzętu.  
 

Czytelny odpis klienta ……………………………………………… 
 
 
Potwierdzam sprawdzenie danych wypożyczającego z dowodem tożsamości.  
 
Czytelny podpis pracownika wydającego sprzęt: …………………………………………………  
 

 
Zwrot sprzętu nastąpił  w dniu ………………………………… 
 
 
Stan  zwracanego sprzętu ………………………………………. 
 
W przypadku zniszczenia sprzętu, proszę opisać uszkodzenia i ich powód: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Czytelny podpis pracownika obierającego sprzęt: …………………………………………………………… 
 
 
 



 
Dotyczy klientów, których danych nie ma w bazie CS Akademos:  
 
Klauzula informacyjna dot. administratora Państwa danych: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są CRH Akademos Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Symfoniczna 1 
oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Roztocze 4, które w ramach Grupy Żagiel wspólnie ustalają cele i sposoby 
przetwarzania danych oraz realizują wspólne działania marketingowe, na podstawie Art. 26 ust. 1 ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);  

2) zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, jest udostępniana przez Inspektora Ochrony Da-
nych; 

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem odo@zagiel.pl; 
4) przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji usług oferowanych przez Centrum Sportu Akademos na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
b) realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
c) administrowania bazą danych oraz klauzul zgód klientów a także prowadzenia marketingu usług i produktów 

Grupy Żagiel, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, na 
podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;   a także na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z 
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, prze-
pisów ustawy o rachunkowości;  

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepi-
sów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, 
obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi); 

7) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz do przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
Prosimy o wyrażenie zgody: 
1) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przekazywanie przez Współadministratorów danych niezamó-

wionych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności udostępnionego adresu 
e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). 

2) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na wykorzystanie przez Współadministratorów telekomunikacyj-
nych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośred-
niego, w związku z art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1907), 

3) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingo-
wych przez Współadministratorów danych. 

4) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych w celu 
budowania pozytywnego wizerunku Współadministratorów w materiałach/publikacjach wewnętrznych 
Współadministratorów danych oraz w przestrzeni publicznej i w mediach, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , art. 23, art. 24 ustawy z 
23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), art. 81 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). 

 
/* - niepotrzebne skreślić 

____________________________________ 
                     data i czytelny podpis 

 

mailto:odo@zagiel.pl

