
Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego firmy INTERSPORT Polska S.A. 
„INTERSPORT RENT” oraz „INTERSPORT Centrum Testowe” 

 
1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego jest prowadzona przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w 

Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 216182 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpłaconym kapitale 
zakładowym w wysokości 3.038.700,00 zł, NIP: 676-001-65-53. 

 
Warunki wypożyczania sprzętu 

2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje niniejszy regulamin 
wypożyczalni. Wraz ze złożeniem rezerwacji lub z podpisaniem umowy najmu (wypożyczenia) 
Klient zawiera z Wypożyczalnią odpowiednio umowę rezerwacji lub umowę najmu sprzętu 
sportowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.  

3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy będący 
przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.  

4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który: 
- okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez 
wypożyczalnię lub  
- okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i kartę stałego klienta firmy 
INTERSPORT Polska S.A. (lub poda swój indywidualny numer stałego klienta firmy INTERSPORT 
Polska S.A.) 

5. Rezerwacja, wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w jednym i tym samym punkcie – tym 
samym sklepie INTERSPORT Polska S.A. 
Nie ma możliwości, ani przeniesienia rezerwacji na inny sklep, ani zwrotu wypożyczonego sprzętu 
w innym sklepie. Lista sklepów stanowi załącznik do regulaminu. 

6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.  
7. Klient podpisując umowę najmu sprzętu (wypożyczenia) potwierdza, że otrzymał sprzęt używany, 

ale pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.  
8. Sprzęt został oznaczony za pomocą indywidualnego numeru. Zrywanie/uszkadzanie/niszczenie 

numeru jest zabronione. 
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do 

dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient 
wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialnością.  

10. W przypadku uszkodzenia sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z 
prawidłowego korzystania, Klient będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, w tym 
do pokrycia kosztów jego naprawy.  

11. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku z wyszczególnieniem możliwych okresów 
wypożyczenia. Zapłata za wypożyczenie sprzętu nastąpi w dniu oddania sprzętu 
Wypożyczającemu. 

12. Termin oddania sprzętu upływa o godzinie 11.00 dnia następnego po okresie najmu. Zwrot 

sprzętu nastąpi w miejscu jego wydania. Najemca odpowiada za sprzęt do momentu jego zwrotu. 

13. Nie ma możliwości odbioru ani zwrotu sprzętu w dniach: 1, 3, 10, 11 i 17 listopada; 1, 8, 25 i 26 

grudnia; 1, 5, 6, 12 i 19 stycznia;  2, 9, 16 i 23 lutego; 1, 8, 15, 22 i 29 marca; 12, 13 i 19 kwietnia; 

1 i 3 maja; jak również w dniach: 24 i 31 grudnia po godzinie 13:00. Godziny działania 

wypożyczalni, a tym samym możliwość odbioru i zwrotu sprzętu, są zgodne z godzinami pracy 

poszczególnych sklepów INTERSPORT wskazanymi na stronie internetowej www.intersport.pl. 

14. Strony ustalają, że w przypadku niezwrócenia przez Najemcę sprzętu w terminie, Wynajmujący 

będzie uprawniony do obciążenia Najemcy karą umowną za bezumowne korzystanie z 

przedmiotu najmu w wysokości dwukrotności opłaty za jeden dzień wypożyczenia sprzętu za 

każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu. 

15. W przypadku zwrotu sprzętu przed ustalonym terminem - nastąpi rekalkulacja wartości 

wypożyczenia na dzień zwrotu sprzętu. Kwota do zapłaty dla Najemcy będzie stanowić sumę: 



a) kwoty czynszu za okres wypożyczenia sprzętu do dnia faktycznego oddania;  

b) polowy kwoty czynszu za okres pomiędzy faktycznym dniem oddania Sprzętu, a datą jego 

zwrotu wynikającą z umowy. 

16. W przypadku utraty sprzętu Najemca jest zobowiązany do zwrotu jego wartości podanej w 
umowie. 
 

Warunki rezerwacji sprzętu 
17. Klienci mają możliwość dokonania rezerwacji sprzętu w wypożyczalni w danym sklepie 

INTERSPORT posiadającym wypożyczalnię na wybrany termin.  
18. Warunkiem rezerwacji jest: 

a) wpłacenie opłaty rezerwacyjnej, która jest równa 30% opłaty za wynajem sprzętu. Opłata 
za wynajem została określona w cenniku wynajmu sprzętu, obowiązującym w 
INTERSPORT Polska S.A., a dostępnym w sklepie INTERSPORT, a także na stronie 
www.intersport.pl.  

b) podpisanie umowy rezerwacyjnej w danym sklepie INTERSPORT.  
19. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny za wynajem. Wpłata opłaty rezerwacyjnej ma 

skutek zadatku określonego w art. 394 kodeksu cywilnego. 
20. Klient dokonując rezerwacji sprzętu akceptuje fakt, że sprzęt, który będzie przedmiotem 

wypożyczenia, jest sprzętem używanym.  
21. Odbiór zarezerwowanego sprzętu musi nastąpić w sklepie, w którym dokonano rezerwacji, w dniu 

poprzedzającym okres wynajmu, po godzinie 17-tej. W przypadku:  
a) rezygnacji z rezerwacji przed okresem najmu INTERSPORT jest uprawniony zachować 

zadatek wpłacony tytułem opłaty rezerwacyjnej, 

b) nieodebrania sprzętu w terminie Najemca wyraża zgodę na zwolnienie rezerwacji sprzętu 
po okresie, w którym kwota opłaty rezerwacyjnej pokrywa czynsz najmu za okres 
wypożyczenia. W takim przypadku kwota opłaty rezerwacyjnej pokryje koszty 
INTERSPORT Polska S.A. związane z rezerwacją, przygotowaniem nart, 
zagwarantowaniem ich dostępności,  

c) odebrania sprzętu po uzgodnionym terminie - Klient zostanie obciążony opłatą za cały 
okres najmu.  

22.  Warunkiem odbioru sprzętu jest podpisanie umowy najmu i ustanowienie zabezpieczenia w 
sposób opisany w punkcie 4.  

23. W przypadku gdy INTERSPORT Polska S.A. nie będzie mógł wydać zarezerwowanego sprzętu, jest 
zobowiązany zaproponować rezerwującemu inny równorzędny sprzęt lub wskazać 
rezerwującemu inny satysfakcjonujący okres wynajmu. W przypadku braku akceptacji takiej 
zmiany Najemcy przysługuje prawo do żądania od INTERSPORT Polska S.A. zwrotu dwukrotności 
opłaty rezerwacyjnej.  
 

Dane osobowe 
24. Administratorem danych osobowych Klientów wypożyczalni jest INTERSPORT Polska S.A. z 

siedzibą w Cholerzynie. 
25. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

drogą mailową pod adresem e-mail: iodo@intersport.pl. 
26. W związku z rezerwacją sprzętu lub zawarciem umowy najmu sprzętu (wypożyczenia) 

przetwarzane będą następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
numery dwóch dowodów tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku 
bankowego. 

27. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu nawiązania i realizacji umowy najmu 
(wypożyczenia), w tym rezerwacji sprzętu, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz 
wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych. 

28. Podanie danych osobowych przez Klientów wypożyczalni jest dobrowolne, jednakże jest 
niezbędne do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy najmu (wypożyczenia), 
tj. rezerwacji,  lub do wykonania umowy najmu (wypożyczenia). 

http://www.intersport.pl/
mailto:iodo@intersport.pl


29. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów wypożyczalni jest: (1) 
niezbędność do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy najmu 
(wypożyczenia) lub do wykonania umowy najmu (wypożyczenia) z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO), (2) wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych (art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO), (3) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, w 
szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

30. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty działające na zlecenie 
Administratora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne 
Organizatora.  

31. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres rezerwacji sprzętu, obowiązywania 
umowy najmu oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

32. Klient wypożyczalni, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. Klient 
wypożyczalni może także zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony 
interes z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, chyba że podstawy przetwarzania 
przez Administratora danych mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności 
Klienta. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.  

33. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić 
się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

34. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
 

Postanowienia końcowe 
35. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i 

odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę 
z instruktorem. 

 
Lista sklepów  

z działającymi wypożyczalniami sprzętu narciarskiego  

„INTERSPORT Centrum Testowe” 

1. Bielsko-Biała – Sklep INTERSPORT w CH Sfera, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała 

2. Gdynia – Sklep INTERSPORT w CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

3. Katowice - Sklep INTERSPORT w CH Silesia CC, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice 

4. Kraków - Sklep INTERSPORT w CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 

5. Rzeszów - Sklep INTERSPORT w CH Millenium Hall, al. mjr. Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów 

6. Warszawa - Sklep INTERSPORT w CH Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

7. Wrocław - Sklep INTERSPORT w CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

 

 

Lista sklepów  

z działającymi wypożyczalniami sprzętu narciarskiego  

„INTERSPORT Rent” 

1. Gdynia – Sklep INTERSPORT w CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

2. Katowice - Sklep INTERSPORT w CH Silesia CC, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice 

3. Kraków - Sklep INTERSPORT w CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 

4. Poznań - Sklep INTERSPORT w CH King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-189 Poznań 

5. Warszawa - Sklep INTERSPORT w CH Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

6. Wrocław - Sklep INTERSPORT w CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

 


