Regulamin wypożyczania strojów POK „Dom Chemika”
1. Zainteresowane osoby mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie POK „Dom Chemika”
na zasadach i po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Obowiązkiem Wypożyczającego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz z aktualną w dniu
wypożyczenia ceną stroju przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu.
3. Oferta obejmuje stroje pokazane przez pracownika POK w dniu wypożyczenia.
4. Wypożyczeń nie dokonuje się w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
5. Stawka za wypożyczenie jednego stroju wynosi 10zł – 20zł (w zależności od stroju i dodatków) za każdy
dzień wypożyczenia liczony kalendarzowo. Opłata pobierana jest z góry za cały okres wypożyczenia i nie
podlega zwrotowi. Dni wolne od pracy następujące po sobie (soboty, niedziele i święta) liczone są jako 1
dzień.
6. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego, bądź legitymacji szkolnej lub
studenckiej.
7. Wypożyczający zobowiązany jest podać swoje aktualne dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Dane powyższe nie będą udostępniane przez POK „Dom Chemika” osobom trzecim i będą wykorzystane
jedynie w związku z realizacją postanowień regulaminu.
8. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 1 dzień, a maksymalny okres wypożyczenia wynosi 7 dni.
W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość wypożyczenia stroju na dłuższy okres po uzgodnieniu
z Dyrekcją POK „Dom Chemika” bądź osobą odpowiedzialną za wypożyczalnie.
9. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do
chwili zwrotu stroju.
10. Wypożyczający zobowiązany jest do dokładnego obejrzenia stroju oraz jego przymierzeniem przed jego
wypożyczeniem.
11. Zakazuje się prania i prasownia strojów we własnym zakresie. Wypożyczone stroje powinny być
zwrócone w stanie nie gorszym od momentu wypożyczenia.
12. W przypadku nie oddania stroju w uzgodnionym terminie POK „Dom Chemika” pobiera dodatkową
opłatę w wysokości 15 zł za każdy dzień opóźnienia. W sytuacji, gdyby termin zwrotu stroju przypadł na
dzień ustawowo wolny od pracy – zwrot stroju w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy
nie będzie traktowany jako opóźnienie.
13. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, bądź braku zwrotu stroju wypożyczający zobowiązany jest
pokryć koszt równowartości wypożyczonego stroju, bądź pokryć koszty przywrócenia go do stanu
pierwotnego.
14. POK „Dom Chemika” uprawniony jest do dochodzenia od wypożyczających wszelkich roszczeń
związanych z wypożyczeniem strojów.
15. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Dyrekcję POK „Dom
Chemika”.
16. Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów jest własnoręczny czytelny podpis na Karcie
Wypożyczenia Stroju.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, NIP: 716 000 50 33
…...............................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego osoby wypożyczającej)

…................................................................................................................................................................................................
(Numer ewidencyjny stroju, uwagi)

Okres wypożyczenia: od ................................... do .......................................(łącznie dni:................)
Wartość stroju............................

Opłata za czas wypożyczenia...................................................................

□ Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem wypożyczania strojów POK „Dom Chemika” i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) na potrzeby związane z wypożyczaniem strojów w „Kostiumerni” działającej w POK "Dom
Chemika", ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy – zwanym później ADO (Administrator Danych Osobowych)
□ Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wypożyczenia stroju.

...........................................................
(Data i własnoręczny podpis osoby
wypożyczającej)

.......................................................
(Imię i nazwisko pracownika POK)

..............................................

(Potwierdzenie zwrotu – podpis
i data przyjmującego zwrot)

