
 
 

Regulamin szatni zewnętrznej - sezonowej 

1. Przed skorzystaniem z szatni należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

2. Szatnia zewnętrzna (dalej: „Szatnia”) obsługiwana jest przez upoważnionego 

pracownika Aqua Park Łódź Sp. z o.o. (dalej: „Aquapark”). Zabrania się samodzielnego 

korzystania i wchodzenia na teren Szatni. 

3. Szatnia zewnętrzna otwarta jest w sezonie jesienno-zimowym, trwającym od 

1 października do 31 marca roku kalendarzowego. Szatnia przeznaczona jest dla 

Klientów do przechowywania odzieży wierzchniej oraz obuwia zewnętrznego na czas 

korzystania z usług Aquaparku. 

4. Do odzieży wierzchniej zaliczamy: 

• kurtki, 

• płaszcze, 

• obuwie. 

5. Przyjmowanie na przechowanie rzeczy dodatkowych takich jak torby, plecaki, kaski, 

rolki itp. jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez szatnię wolnej powierzchni 

i możliwości na ich przechowanie – o czym decyduje osoba obsługująca Szatnię.  

6. Dodatki odzieżowe m.in. szaliki, czapki, rękawiczki należy starannie schować, aby 

zabezpieczyć je przed przemieszczeniem i wypadaniem z okrycia. 

7. Z tytułu przechowywania odzieży i innych rzeczy w Szatni pobiera się opłatę wg 

cennika: 

• 1,50 zł. (1 sztuka odzieży, torba, plecak, kask motocyklowy), 

• 0,50 zł (obuwie zewnętrzne). 

8. Opłata jest pobierana przed przyjęciem rzeczy na przechowanie. Dowodem pobrania 

opłaty jest wydanie paragonu fiskalnego. 

9. Na dowód przyjęcia rzeczy do Szatni Klient otrzymuje numerek szatniowy, wydawany 

oddzielnie na każdą rzecz. Posiadacz numerka szatniowego jest uprawniony do odbioru 

rzeczy przypisanych do tego numerka z Szatni, bez względu na to, czy stanowią one 

jego własność. 

10. Wydawane worki na obuwie zewnętrzne są własnością Aquaparku i podlegają 

zwrotowi. 

11. Na jednym wieszaku może wisieć więcej niż jedna sztuka odzieży. Okrycie przekazane 

do Szatni powinno posiadać możliwość bezpiecznego zawieszenia na wieszaku. 

12. Ilość wieszaków Szatni jest ograniczona. Pracownik obsługi Szatni może odmówić 

przyjęcia rzeczy do Szatni w razie zajęcia wszystkich dostępnych wieszaków. 

13. W okresie wiosenno-letnim, trwającym od 1 kwietnia do 30 września roku 

kalendarzowego, korzystanie z Szatni nie jest możliwe. 

14. Rzeczy wartościowe (np.: telefon komórkowy, pieniądze, aparat, dokumenty i inne 

przedmioty przedstawiające wartość szczególną), nie powinny być przechowywane 

w Szatni. Na czas korzystania z usług Aquaparku zaleca się pozostawienie rzeczy 



 
 

wartościowych w szafkach depozytowych, znajdujących się za kasami/recepcją. 

Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w Szatni. 

15. Ubranie i obuwie pozostawione w Szatni wydawane jest wyłącznie na podstawie 

numerka szatniowego otrzymanego przy oddawaniu rzeczy do Szatni. 

16. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za wydanie rzeczy Klientowi na podstawie 

numerka szatniowego. Pracownik Szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania 

zgodności tożsamości osób otrzymujących numerek i zwracających go.  

17. Odzież należy odebrać najpóźniej w dniu jej zdeponowania w Szatni do godz. 22:00. 

Odzież nieodebraną można odebrać dnia następnego w godzinach otwarcia Aquaparku 

na podstawie numerka szatniowego.  

18. Za zgubiony numerek szatniowy pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych. 

19. Oddanie na przechowanie rzeczy do szatni zewnętrznej jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy 

kodeksu cywilnego. 


