
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KOBIECYCH STROJÓW ZAGÓRZAŃSKICH 

§ 1 

Regulamin określa zasady wypożyczania kobiecych strojów zagórzańskich (zwanych dalej 

strojami) w Kole Gospodyń Wiejskich w Łętowem, zwanym dalej KGW Łętowe.  

§ 2 

Pierwszeństwo wypożyczania strojów regionalnych mają członkinie kół gospodyń wiejskich 

oraz zespołów regionalnych z terenu Gminy Mszana Dolna.  

§ 3 

1. Za wypożyczenie strojów regionalnych KGW Łętowe pobiera opłatę według stawki określonej 

w § 4, zgodnie z deklarowanym przez Wypożyczającego okresem wypożyczenia.  

2. Zapłatę należności za wypożyczenie należy dokonać gotówką w dniu wypożyczenia.  

§ 4 

1.Stawki odpłatności za wypożyczenie stroju regionalnego:  

a) Wypożyczenie kompletu: katanka + spódnica - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za 1 dzień 

b) Wypożyczenie kompletu: koszula, spódnica, gorset – 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) 

za 1 dzień 

2. Wypożyczenie poszczególnych elementów stroju regionalnego tj. katanka, spódnica, koszula, 

gorset, zapaska, czepiec: 30 zł (trzydzieści złotych) za 1 dzień za 1 sztukę 

§ 5 

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu wypożyczenia, a kończy w dniu zwrotu.  

2. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest dodatkowa opłata 

zgodnie z § 4.  

§ 6 

1. W momencie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty, podać 

swoje aktualne dane osobowe oraz podpisać umowę wypożyczenia na warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie.  

2. Podpisanie umowy wypożyczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 



§ 7 

W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować jego stan i zgłosić osobie 

wypożyczającej zniszczenie i uszkodzenia (np. plamy, dziury).  

§ 8 

Zabronione jest:  

1) udostępnianie strojów regionalnych osobom trzecim,  

2) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek.  

§ 9 

1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do 

chwili zwrotu.  

2. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić strój w stanie kompletnym i nie pogorszonym  

w stosunku do stanu w jakim został wypożyczony.  

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego stroju Wypożyczający jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala się 

na podstawie oceny szkód.  

4. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój w stanie wymagającym czyszczenia, 

zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnie z cenami rynkowymi 

odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.  

5. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia części wypożyczonego stroju ludowego 

Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości kosztów związanych z jego 

odkupieniem bądź odtworzeniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu wypożyczania strojów ludowych  

UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJU 

DANE WYPOŻYCZAJĄCEGO Imię i Nazwisko/nazwa 

……………………………………………………………………………………………………………………….………..  

Nr dowodu osobistego/NIP………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania/siedziba……………………………………………………………………………………  

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………  

WARUNKI WYPOŻYCZENIA 

Termin wypożyczenia od …………………………….…….. do ………………………………………. 

ilość dni …………………….  

Pobrano opłatę za wypożyczenie w wysokości: ………………………………….… złotych 

słownie……………………………………………………………………………………………….. złotych  

WYPOŻYCZANY STRÓJ - NAZWA/OPIS ILOŚĆ SZTUK RAZEM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wypożyczania strojów regionalnych   

Łętowe, dnia………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis Wypożyczającego 

 
WYRAŻENIE ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych z 

siedzibą w Łętowem, 34-733 Łętowe , zamieszczonych w umowie w celu realizacji jej zapisów.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania.  

…………………………………….………………… 
(Data i podpis Wypożyczającego) 

 
 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowem zgodnie z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1)  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich w 

Łętowem, 34-733 Łętowe, email: kgwletowe@op.pl  

2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu uczestnictwa realizacji umowy 

wypożyczenia stroju.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e 

RODO oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty 

uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, o którym mowa w pkt 2 oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy 

wypożyczenia stroju. 
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