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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KIJÓW NORDIC WALKING 4SEASONS 
 

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością jest firmy 4SEASONS o numerze NIP: 851 289 93 38,  
REGON: 320967208 oraz wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: P/061846/11.  

 
2. Kije wyposażone są w odpinane rękawiczki (paski) oraz komplet gumowych bucików (2 szt.).  

Kije teleskopowe (składane) wyposażone są w sprawny system regulacji długości kijów. 
 

3. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony  
do wypożyczalni.  

 
4. Aby wypożyczyć sprzęt należy:  

 
 zgłosić chęć wypożyczenia kijów pod nr 503 782 354 lub na adres e-mail 

info@4seasons.szczecin.pl 
 podpisać umowę na wypożyczenie sprzętu, oznaczającą akceptację warunków 

wypożyczalni; 
 przedłożyć jako zastaw ważny dokument tożsamości oraz zwrotną kaucję w wysokości 

50 zł na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania;  
 uiścić opłatę za wypożyczenie kijów wg obowiązującego cennika – do wglądu na stronie 

4seasons.szczecin.pl 
 

5. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.  
 

6. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z kijków do nordic walking.  

 
7. W przypadku pozostawienia wypożyczonego sprzętu poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć 

przed kradzieżą.  
 

8. Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia sprzętu  
od momentu jego wypożyczenia do czasu zwrotu.  

 
9. W przypadku kradzieży sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję,  

a następnie przedstawić zaświadczenie o kradzieży firmie 4SEASONS.  
 

10. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu lub jego naprawy: 
 koszt kijów wg aktualnych cen wypożyczanego modelu kijów; 
 koszt naprawy wg oceny po przeglądzie serwisanta. 

 
11. Opłata za wynajem sprzętu uiszczana jest z góry.  

 
12. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia 

sprzętu bez podania przyczyny.  
 

13. Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.  
 

14. Zwrot sprzętu po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.  
 

15. Rezerwacja kijów dla grup min. 10-osobowych przyjmowana jest z przynajmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. Osoba rezerwująca powinna potwierdzić rezerwację najpóźniej na 3 dni przed 
umówionym terminem. W przeciwnym razie rezerwacja przestaje obowiązywać.  

 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższym regulaminem 

 
(czytelnie data, miejsce, podpis)……………………………………………………………………………………...…………………………………….………………………… 


