
 

REGULAMIN DEPOZYTU  

1. Regulamin określa warunki na jakich Organizator przyjmuje rzeczy do depozytu.  

2. Osoba oddająca rzecz do depozytu podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. Złożenie rzeczy w 

depozycie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Oddanie rzeczy do depozytu może nastąpić po uiszczeniu opłaty depozytowej w wysokości 20 PLN za 

każdy przedmiot. 

4. Każde pobranie rzeczy z depozytu wiąże się z kolejną opłatą depozytową. 

5. Dowodem uiszczenia opłaty jest kupon identyfikacyjny. 

6. Odbiór rzeczy z depozytu może nastąpić najpóźniej w ciągu 1 godziny od zakończenia koncertu 

7. Rzeczy nie odebrane z depozytu będą przewiezione do biura organizatora koncertu i tam 

przechowywane kolejne 3 miesiące od daty przyjęcia do depozytu. Po upływie tego okresu przedmioty te 

zostaną zutylizowane. 

8. Do depozytu mogą być składane przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie na Terenie Imprezy jest 

zabronione zgodnie z obowiązującym Regulaminem Imprezy. 

Nie mogą być jednak składane do depozytu:  

 broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,  

 wyroby pirotechniczne,  

 materiały pożarowo niebezpieczne,  

 napoje alkoholowe,  

 środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

 biżuteria, pieniądze, papiery wartościowe, inne kosztowności, 

 zwierzęta, 

 rowery, hulajnogi itp., 

 inne przedmioty, których przechowywanie wymagałoby zachowania szczególnych wymogów.  

9. Organizator może żądać od osoby składającej rzeczy do depozytu dowodu tożsamości.  

10. Dowodem pozostawienia rzeczy w depozycie jest kupon identyfikacyjny. Przechowywana w depozycie 

rzecz zostanie wydana przez Organizatora wyłącznie posiadaczowi kuponu identyfikacyjnego. Organizator 

może, ale nie jest do tego zobowiązany, żądać przy odbiorze rzeczy, okazania dowodu tożsamości w celu 

wykazania zgodności danych osoby zgłaszającej się po odbiór rzeczy z danymi na kuponie 

identyfikacyjnym.  

11. W przypadku zagubienia kuponu identyfikacyjnego, odbiór rzeczy z depozytu może nastąpić po 

wykazaniu zgodności danych osoby zgłaszającej się po odbiór rzeczy z danymi na odcinku kuponu 

identyfikacyjnego.  

12. Skutki utraty lub uszkodzenia kuponu identyfikacyjnego obciążają osobę oddającą rzeczy do depozytu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty lub uszkodzenia kuponu identyfikacyjnego.  

13. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża osobę składającą rzecz do depozytu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  



  

14. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy oddanej do depozytu należne osobie oddającej 

rzecz do depozytu nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy, a w każdym przypadku kwoty 20 PLN. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotów, których złożenie 

do depozytu nie jest dopuszczalne zgodnie z niniejszym Regulaminem, nawet jeżeli rzecz taka faktycznie 

została złożona do depozytu. 

15. Warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora jest posiadanie kuponu identyfikacyjnego i złożenie 

pisemnego zawiadomienia Organizatora o szkodzie na formularzu, którego wzór dostępny jest u obsługi 

depozytu, najpóźniej przy odbiorze rzeczy z depozytu. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia wydaje osobie 

zgłaszającej obsługa depozytu. 

16. Organizator rozpatruje zgłoszone roszczenie w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia.  

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Imprezy.  

18. Regulamin jest dostępny w punktach przyjęć rzeczy do depozytu; 

19. Osoba składająca rzecz do depozytu obowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  

20. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na następujący adres: Limatola Sp. z o.o., 

Ul. Jaworzyńska 7/15,00-634 Warszawa  
 


