
Załącznik nr 1 do umowy wypożyczenia stroju/rekwizytu 

 

Regulamin Wypożyczalni strojów i rekwizytów PHU CORAL 

1.) Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie 
wypożyczalni według pokazanych modeli, jeśli nie została dokonana wcześniej rezerwacja przez inne 
osoby na ten sam okres. 

2.) Wypożyczalnia zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów 
prezentowanych na stronie internetowej, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów 
(akcesoriów) widocznych na zdjęciach. 

3.) Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą , gdy opuści on wypożyczalnię. Z tą chwilą żadne koszty 
nie będą zwracane. 

4.) Wypożyczający w celu wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości 
Pracownikowi Wypożyczalni, podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia 
oraz złożenia na niej własnoręcznego podpisu i ewentualnym wpłaceniu kaucji w kwocie ustalonej przez 
wypożyczalnię. 

5.) Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia stroju do momentu zwrotu stroju do 
wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju. 

6.) Okres wypożyczenia stroju to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju (sobota oraz niedziela 
są traktowane jako 1 doba). 

7.) W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera 
dodatkową opłatę. 

8.) W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę 
liczoną stawką standardowa według cennika razy liczbę dni ponad uzgodniony termin wypożyczenia 
stroju. 

9.) Wypożyczalnia pobiera od wypożyczającego ustaloną kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna 
jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy wypożyczenia. Istnieje możliwość 
dokonania rezerwacji stroju z wyprzedzeniem, wraz z wpłatą zadatku w momencie rezerwacji. Zadatek 
jest bezzwrotny - nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji lub nieodebrania stroju do 
następnego dnia roboczego od zarezerwowanej daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia, a rezerwacja 
automatycznie wygasa. 

10.) Wypożyczający zobowiązuje się do używania stroju zgonie z jego przeznaczeniem oraz nie 
dokonywać w nich zmian ani przeróbek,oraz nie prać stroju. 

 



11.) Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do 
chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni. 

 

12.) W przypadku nie dokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający 
zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty 
naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

13.) Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W 
przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”. 

14.) Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu 
Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. 

15.) Cennik: 

a. Kostium:  (Żółty Miś, Tygrysek, Lew, Smerf, Papa Smerf, Wiewiórka, Kong Fu Panda,    

  Tygrysica, Słoń, Słonica) – 150 PLN 

b. Strój : Minion, Królik, Myszka Mickey 100PLN 

c. stroje karnawałowe – 40 PLN 

d. Rekwizyty: dyby, wieża z klocków – 100 PLN 

e. Sztuczna krowa do dojenia – 400 PLN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJU/REKWIZYTU 

z dnia ……………………………………….……….., zawarta pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “CORAL” Tomasz Ciba (44-362 BLUSZCZÓW ul. Kamieńska 5a). 
NIP 6471782608. Tel. 602616930, 698843986, zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ, 

a 

Panią/ Panem …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
legitymującą / -ym się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………., 
nr tel. …………………………………………………….….. zwaną/-ym dalej Wypożyczającą/-ym 

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie wypożyczalni strojów i rekwizytów 

PHU CORAL, Wypozyczalnia wypożycza strój/stroje/rekwizyty (nazwa stroju 

z opisem elementów stroju): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Szczegółowe warunki wypożyczenia 

2.1. Data wypożyczenia ……………………………………………………godzina………………………………………... 

2.2. Data zwrotu ………………………………………………………………godzina………………………………………… 

2.3. Łączna opłata za wypożyczenie ………………………………………………………….. 

2.4 Pobrana kaucja ……………………………………………………………………………………. 

2.5. Zapłata w kasie PHU CORAL przed wydaniem przedmiotu wypożyczenia. 

3. Wypożyczający oświadcza, że: 

3.1. dane osobowe zawarte w Umowie są poprawne i aktualne, 

3.2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie    

   dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r.  

   o ochronie danych osobowych, 



3.3. zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni kostiumów. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

PHU CORAL       WYPOŻYCZAJĄCY 

 


