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§1 

Definicje 
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:  

a) „Klub” – oznacza spółkę Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Paderewskiego 35/9, 51-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000092365, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 898 – 21 – 
08 – 156, REGON 932776590, kapitał zakładowy w wysokości 3.060.000 zł 
b) „Stadion” – oznacza Stadion Olimpijski znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35, 
na którym rozgrywane są zawody żużlowe Klubu 
c) „Siedziba Klubu”– oznacza budynek znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35/9  
d) „Zawody”– oznacza spotkanie żużlowe, w którym występuje drużyna żużlowa Klubu, 
rozgrywane na Stadionie;  
e) „Depozyt”– oznacza punkt depozytowy zlokalizowany przy szatni organizatora między 7 i 8 
bramofurtą, w którym przechowywane są rzeczy zgodnie z Regulaminem przekazane przez 
uczestników Zawodów;  
f) „Regulamin”– oznacza niniejszy dokument.  

 
§2 

Postanowienia ogólne 
1. Depozyt jest prowadzony przez Klub.  
2. Regulamin dostępny jest w Depozycie oraz na stronie internetowej Klubu www.wts.pl 
3. Poprzez złożenie rzeczy w Depozycie osoba z niego korzystająca wyraża akceptację Regulaminu.  
4. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia rzeczy do Depozytu jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na 

Zawody rozgrywany w tym samym w dniu co dzień złożenia rzeczy do Depozytu. Obsługa Depozytu jest 
uprawniona do zweryfikowania ważności biletu i żądania okazania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.  

5. Koszt przechowania rzeczy w Depozycie wynosi 10 złotych. Wózki dziecięce przechowywane są 
bezpłatnie. 

6. Depozyt jest czynny w dni rozgrywania Zawodów na Stadionie w następujących godzinach:  
 od otwarcia wejść na Stadion Główny dla kibiców,  
 na 30 minut po zakończeniu Zawodów.  

 
§3 

Przedmioty zabronione 
1. Do Depozytu nie są przyjmowane:  

 napoje alkoholowe, 
 wyroby tytoniowe,  
 wyroby pirotechniczne,  
 przedmioty pożarowo niebezpieczne, 
 materiały wybuchowe, 
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 broń i inne przedmioty niebezpieczne.  
2. Do Depozytu nie są przyjmowane także:  

 pieniądze krajowe i zagraniczne, 
  karty bankowe (płatnicze, kredytowe, debetowe), 
  złote monety, 
  kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 
  papiery wartościowe, biżuterie,  
 wyroby jubilerskie 
  oraz inne rzeczy wartościowe.  

3. Przed przyjęciem bagażu do Depozytu obsługa dokonuje przejrzenia jego zawartości w celu sprawdzenia, 
czy nie zawiera on przedmiotów, o których mowa w ust.1-2 powyżej.  

 
§4 

Przyjęcie i odbiór rzeczy 
1. Przyjęcie rzeczy do Depozytu jest potwierdzane kwitem depozytowym, który wydawany jest osobie 

pozostawiającej rzecz w Depozycie. Przyjęcie jest też odnotowywane zapisem na liście przyjętych rzeczy 
sporządzanym przez obsługę Depozytu.  

2. W kwicie depozytowym oraz na liście przyjętych rzeczy zapisuje się:  
 datę i godzinę pozostawienia rzeczy w Depozycie,  
 imię i nazwisko osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie,  
 numer telefonu kontaktowego 
 numer karty kibica WTS lub numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu 

osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie.  
3. Odbiór rzeczy pozostawionej w Depozycie następuje w tym samym dniu, w którym zostały przyjęte do 

Depozytu.  
4. Odbiór rzeczy możliwy jest po okazaniu kwitu depozytowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku kwitu 

depozytowego rzeczy wydawane są na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.  
5. Odbierając rzeczy z Depozytu należy własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór na liście przyjętych 

rzeczy w miejscu wskazanym przez obsługę.  
6. Pokwitowanie odbioru rzeczy jest potwierdzeniem, że została wydana właściwa rzecz i jest ona w tym 

samym stanie, w którym była w trakcie przekazywania jej do Depozytu.  
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odebrania rzeczy przez osobę nieupoważnioną na 

podstawie ważnego kwitu depozytowego.  
8. W przypadku nie odebrania pozostawionej rzeczy w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3, 

będzie ona do odbioru w recepcji głównej Klubu (w godzinach pracy recepcji) przez okres 1 miesiąca. Po 
tym terminie może przez Klub zostać zniszczona lub oddana do Biura rzeczy znalezionych.  

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnego uszkodzenia rzeczy, która nie została 
odebrana w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3.  

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z właściwości rzeczy przyjętej do Depozytu.  
 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Reklamacje dotyczące niewłaściwego funkcjonowania Depozytu powinny być składane na piśmie w 
Siedzibie Klubu lub poprzez e-mail na adres sekretariat@wts.pl w terminie 7 dni od dnia złożenia rzeczy w 
Depozycie.  

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego dostarczenia do Klubu. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.  

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu 
jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 


