
 

                                                                                                              Załącznik Nr 15  

 

Do Uchwały Nr 7/2012 Zarządu 

                                                                                                                                                        Kaszubskiego Centrum  

                                                                                                                                                             Sportowo-Rekreacyjnego  

                                                                                                                                                  z dnia 12.12.2012 r. 

Regulamin 
Kaszubskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Spółka z o.o. w Kościerzynie  

regulujący zasady przekazywania rzeczy wartościowych do depozytu  

w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA Centrum” 

 

1. Na czas korzystania z usług kompleksu klienci mogą pozostawić rzeczy wartościowe na 

przechowanie w szafie depozytowej znajdującej się w szatni zewnętrznej. 

Przechowywanie rzeczy jest bezpłatne. 

2. Osobami uprawnionymi do przyjmowania rzeczy wartościowych do depozytu są 

pracownicy obsługi szatni zewnętrznej lub recepcji kompleksu. 

3. Rzeczami wartościowymi w rozumieniu Regulaminu są przedmioty wartościowe oraz 

dokumenty. 

4. Do przedmiotów wartościowych zalicza się: 

 pieniądze zagraniczne, 

 pieniądze polskie, 

 biżuterię, 

 aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne przedmioty, 

których wartość przekracza 200 zł. 

 inne rzeczy wartościowe przechowane w szafie depozytowej na życzenie klienta. 

5. Rzeczy wartościowe przechowywane są w zamykanej na klucz szafie depozytowej, 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. 

6. Klient, lub na jego wyraźna prośbę pracownik obsługi szatni lub recepcji kompleksu, 

umieszcza rzeczy wartościowe bezpośrednio w skrytce szafki depozytowej lub wkłada 

do pojemnika i następnie do skrytki szafki depozytowej w obecności pracownika 

obsługi szatni zewnętrznej lub recepcji. Klucz od szafki depozytowej klient zabiera ze 

sobą. 

7. Pracownik obsługi szatni odnotowuje w rejestrze depozytu: datę, godzinę, imię i 

nazwisko osoby składającej depozyt, tel. kontaktowy oraz nr szafki depozytowej. Po 

wyjściu ze strefy płatnej kompleksu klient osobiście lub na jego wyraźną prośbę 

pracownik obsługi szatni zewnętrznej lub recepcji, otwiera szafkę depozytową kluczem i 

zabiera rzeczy wartościowe z depozytu. Rzeczy pozostawione w depozycie powinny 

być wydane osobie składającej depozyt.  

8. Po odebraniu depozytu przez klienta pracownik obsługi szatni zewnętrznej odnotowuje 

w rejestrze depozytu: datę i godz. odebrania depozytu, pokwitowanie odbioru 

depozytu przez osobę odbierającą. Wydanie rzeczy z depozytu następuje na 

podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokument ten może się znajdować w 

szafce depozytowej i pracownik obsługi szatni powinien sprawdzić na podstawie 

dokumentu tożsamość osoby odbierającej depozyt. 

 

Prezes KCSR 


