
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SŁUCHAWEK 

1. Osoba odbierająca słuchawki – Uczestnik potwierdza odbiór kompletnych i 

sprawnych słuchawek. 

2. Od momentu otrzymania słuchawek przez Uczestnika, każde zgłoszenie wady jest 

traktowane jako uszkodzenie słuchawek. 

3. Po oficjalnym zakończeniu wydarzenia Silent Uczestnik zobowiązany jest do 

natychmiastowego zwrotu słuchawek. 

4. Brak natychmiastowego zwrotu słuchawek przez Uczestnika po zakończeniu 

wydarzenia Silent I/LUB uszkodzenie słuchawek przez Uczestnika zobowiązuje go do 

zapłaty kary umownej w wysokości 300 PLN lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie. 

5. Kara umowna powinna zostać opłacona przez Uczestnika na miejscu (gotówka, blik) 

lub w formie przelewu bankowego do 7 dni, licząc od dnia wydarzenia Silent. 

6. W celu wypożyczenia słuchawek Uczestnik jest zobowiązany pozostawić dokument ze 

zdjęciem lub dokonać wpłaty kaucji w wysokości 200 PLN lub równowartości tej 

kwoty w innej walucie. 

7. W celu wypożyczenia słuchawek Uczestnik zobowiązany jest do okazania 

biletu/wejściówki w celu weryfikacji Uczestnika – jeżeli wydarzenie Silent jest 

biletowane. 

8. Pozostawienie dokumentu ze zdjęciem przez Uczestnika wiąże się z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów przez Obsługę wydarzenia Silent. 

9. Zgodnie z przepisami RODO: przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, 

którymi są: zachowanie bezpieczeństwa Organizatora i Uczestnika wydarzenia Silent; 

Weryfikacja Uczestnika do odbioru słuchawek; Weryfikacja Uczestnika w celu zwrotu 

słuchawek. 

10. Dostęp do przechowywanych dokumentów na czas wypożyczenia słuchawek ma 

wyłącznie obsługa wydarzenia Silent. 

11. Po zakończeniu wydarzenia Silent lub wyjściu Uczestnika – Uczestnik zobowiązany 

jest zwrócić słuchawki, a następnie zwracany jest dokument ze zdjęciem lub kaucja. 

Jednocześnie wszelkie dane Uczestnika zostają trwale usunięte. 

12. Obsługa wydarzenia Silent może odmówić wydania słuchawek Uczestnikowi, którego 

zachowanie zagraża bezpieczeństwu innym Uczestnikom i/lub uniemożliwi 

przeprowadzenie wydarzenia Silent. 

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem wypożyczenia słuchawek 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

14. Wszelkie spory wynikające z powyższego regulaminu wypożyczenia słuchawek będą 

rozstrzygane przez sądy powszechne wg. przepisów o właściwości ogólnej, 

przemiennej lub przez sąd właściwy dla siedziby wypożyczającego słuchawki. 


