
Formularz wypożyczenia audioprzewodnika  

po Muzeum Pałacowym  

w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury 

 

Data wypożyczenia  

Godzina  

Ilość wypożyczonych 
audioprzewodników 

 

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

 

 

Oświadczenie 

Ja, …………………………………………………………………. niżej podpisany(-a) oświadczam, 

iż zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu (załącznik nr 1) wypożyczania 

audioprzewodników i w pełni akceptuję zasady i warunki określone w tym 

dokumencie. 

 

            

      …………………………………………………. 

       (podpis osoby wypożyczającej) 

 

 

Stan zwracanego urządzenia:……………………………………………………. 

 

 

            

      …………………………………………………. 

      (podpis osoby wypożyczającej) 

          

      ..……………………………………………….. 

         (podpis osoby odbierającej) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 informujemy, 

że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wypożyczenia sprzętu 

Muzeum. 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA AUDIOPRZEWODNIKA 

 
1.  Korzystanie z audioprzewodników w Muzeum Pałacowym z siedzibą w 
Trzebiatowskim Ośrodku Kultury ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów 
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
2. Korzystanie z urządzenia dozwolone jest tylko na terenie Trzebiatowskiego 

Ośrodka Kultury. Zabrania się wynoszenia go poza teren obiektu. 

3. Koszt wypożyczenia urządzenia wynosi 10,00 zł. 

4. Wydawanie oraz zwrot audioprzewodników odbywa się w sklepiku  

z pamiątkami (parter, przy wejściu głównym do obiektu). 

5. Urządzenie należy zwrócić nie później niż 30 minut przed zamknięciem 

Muzeum Pałacowego. 

6. Na życzenie wypożyczającego kaucja może być zastąpiona przez wypełniony 

przez niego Formularz Wypożyczenia zawierający następujące dane: imię  

i nazwisko, adres zamieszkania oraz okazanie do wglądu pracownikowi 

muzeum dokumentu tożsamości zgodnego z danymi wpisanymi w Formularzu. 

Formularz jest dostępny w punkcie wypożyczania audioprzewodników.  

7. Pracownik muzeum zobowiązany jest udzielić wypożyczającemu instruktażu 
w zakresie korzystania z audioprzewodników oraz udostępnić sprawne 
technicznie urządzenia. 
 
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 
powierzony mu audioprzewodnik i zobowiązany jest do zwrócenia go w stanie 
niepogorszonym. 
 
9. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztu naprawy urządzenia 
w przypadku jego uszkodzenia lub pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia 
w sytuacji niemożności lub nieopłacalności jego naprawy lub jego zgubienia. 
 


