REGULAMIN WYPOŻYCZALNI „KOSTIUMY DLA DZIECI w KULKOLANDII”

1. Osoby korzystające z usług wypożyczalni posiadają możliwość wypożyczenia strojów będących
na stanie wypożyczalni i nie będących wcześniej zarezerwowanych.
2. Warunkiem wypożyczenie stroju jest podanie imienia i nazwiska wypożyczającego, aktualnych
danych teleadresowych, wniesienie opłaty i kaucji oraz złożenie podpisu potwierdzającego odbiór
stroju.
3. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu
wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.
4. Usługa wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą odebrania stroju z wypożyczalni i standardowo
trwa do godziny 19.00 następnego dnia. Termin zwrotu może zostać zmieniony, po wcześniejszym
ustaleniu innych warunków wypożyczenia stroju. Za zakończenie trwania usługi wypożyczenia uznaje
się dzień zwrotu stroju.
5. Opłata za wypożyczenie ustalana jest wg obowiązującego cennika, płatna z góry, a na czas
wypożyczenia stroju pobierana jest kaucja w wysokości 50zł. W razie przekroczenia ustalonego
terminu wypożyczenia stroju, opłata za przekroczony okres jest regulowana przez wypożyczającego
po zwróceniu stroju lub potrącana z pozostawionej kaucji.
6. Wypożyczone stroje należy zwrócić w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do
stanu, w jakim zostały wypożyczone.
7. Pobierana kaucja stanowi zabezpieczenie finansowe wypożyczalni na wypadek braku zwrotu
stroju, zwrotu w stanie niekompletnym lub pokryciu wszelkich kosztów przywrócenia do stanu
pierwotnego. W przypadku wypożyczenia niezabezpieczonego kaucją, niezwrócenie stroju lub
zwrócenie w stanie pogorszonym w stosunku do stanu wyjściowego, wypożyczający odpowiada za
szkodę do wysokości 100 zł.
8. Do zawarcia usługi wypożyczenia wystawiana jest karta wypożyczenia stroju, na której widnieją
dane wypożyczalni, wymagane dane wypożyczającego, data wypożyczenia stroju, ustalona data
zwrotu, opłata za wypożyczenie i wysokość wpłaconej kaucji oraz opis stroju i liczbę elementów
wchodzących w jego skład. Wypożyczający otrzymuje kopię potwierdzenia, oryginał pozostaje
w wypożyczalni.
9. Warunkiem realizacji usługi wypożyczenia jest po złożeniu podpisu osoby wypożyczającej na
karcie wypożyczenia stroju.
10. Istnieje możliwość rezerwacji stroju nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowaną datą
wypożyczenia. Warunkiem rezerwacji jest dokonanie z góry opłaty za wypożyczenie zgodnie
z obowiązującym cennikiem w dniu rezerwacji. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym
niż 10 dni od planowanego terminu wypożyczenia, opłata nie jest zwracana.
11. Zabrania się przerabiania, prania, prasowania kostiumów.
12. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po zwróceniu kopii karty wypożyczenia.
13. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację regulaminu.

