
  

Regulamin wypożyczalni Feel the Flow  

1. „Wypożyczalnia Feel the Flow” („Wypożyczalnia”) prowadzona przez firmę Feel The Flow Piotr 
Dabrowski, z siedzibą w Warszawie ul. Kasprowicza 103a/9 prowadzi wynajem sprzętu sportowego.  

2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego będącego przedmiotem wypożyczenia.  

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.  

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony osobie, która dokona rezerwacji i płatności za 
pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni feeltheflow.pl oraz okaże w czasie odbioru sprzętu 
Wypożyczalni dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisze protokół odbioru.  

5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.  

6. Sprzęt wypożyczany jest Wypożyczającemu na okres ważnośći skipassu na wybranym przez siebie 
wyjeździe Feel the Flow („Wyjazd”). Przez wyjazd rozumie się wycieczkę na którą Wynajmujący 
dokonał rezerwacji na stronie www.feeltheflow.pl.  

7. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu przed powrotem z wyjazdu w 
stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.  

8. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do 
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.  

9. Odbierając wypożyczony sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego 
stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.  

10. Popisanie protokołu odbioru sprzętu przez Wypożyczającego równoznaczne jest z potwierdzeniem, że 
otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na 
bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawienie wiązań 
i siły wypięcia.  

11. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  

12. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego 
uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, zarówno przez samego 
wypożyczającego jak i osoby trzecie.  

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu wypożyczalnia dolicza do 
ceny wypożyczenia kwotę pieniężną. Kwota pieniężna odpowiada wysokości kosztów związanych z 
naprawą wypożyczonego sprzętu, lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego sprzętu 
wartości.  

14. Informacje dotyczące cen wypożyczenia dostępne są na stronie internetowej wypożyczalni pod 
adresem www.feeltheflow.pl  

15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż okres pobytu na wyjeździe, Wypożyczalnia nie zwraca 
Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.  

16. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym w regulaminie czasie i nie 
poinformowaniu o tym fakcie wypożyczalni sprawa zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.  

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na 
zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzęt. Jazda na nartach i snowboardzie to 
sporty wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich 
umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.  

 

http://www.feeltheflow.pl/

