
Regulamin korzystania z szafek bagażowych w Kolej Linowa 
Czantoria Sp. z o.o.

1. Niniejszy „Regulamin” określa zasady korzystania z szafek bagażowych znajdującymi się w 
poczekalni Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. 

2. Korzystający z szafki bagażowej zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania 
przepisów niniejszego regulaminu. 

3. Korzystanie z szafki bagażowej jest płatne za każde zamknięcie drzwiczek szafki w wysokości
2 zł, które nie podlegają zwrotowi.

4. Szafki bagażowe czynne są w godzinach pracy Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. 

5. Szafki bagażowe służą osobom korzystającym z usług Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. do 
przechowywania bagażu podręcznego. 

6. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki bagażowej nie mogą być przechowywane.

7. Szafka bagażowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz w kluczyk. 

8. Szafka bagażowa nie jest dozorowana w sposób bezpośredni a Kolej Linowa Czantoria Sp. z 
o.o. nie sprawuje pieczy nad rzeczami umieszczonymi w szafce bagażowej i nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione. 

9. Zabrania się przechowywania w szafkach bagażowych rzeczy innych niż bagaż podręczny, a 
w szczególności: 

a) materiałów i substancji wybuchowych (w tym broni), żrących, trujących oraz innych 
mogących spowodować niebezpieczeństwo, 

b) materiałów i substancji wydzielających nieprzyjemny zapach lub łatwo psujących się, 

c) materiałów i substancji narkotycznych i uzależniających, których posiadanie i 
dystrybucja jest prawnie zabroniona, 

d) rzeczy, których przechowanie jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów, 

e) żywych zwierząt, 

f) przedmiotów wartościowych i cennych, tj. pieniądze, dokumenty, biżuteria, telefony 
komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, laptopy, itp. 

10.W przypadku zagubienia kluczyka lub też uszkodzenia mechanicznego zamka przez klienta  
następuje procedura komisyjnego otwierania szafki bagażowej przez pracownika Kolej Linowa
Czantoria Sp. z o.o. 

11.W przypadku z pkt. 10, klient zostaje obciążony dodatkowymi opłatami za naprawę szafki lub 
też dorobieniem klucza w wysokości 100 zł.  

12.W stosunku do rzeczy przechowywanych dłużej niż 7 dni, przeprowadza się postępowanie 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

13.Zamknięcie szafki bagażowej polega na wrzuceniu 2 zł do kasety znajdującej się na 
wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego 
wyjęcie. 

14.Otwarcie szafki bagażowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go, w tym 
momencie szafka zostaje otwarta, kluczyk zostaje w drzwiczkach. 

15.Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki bagażowej przez 
osoby trzecie w przypadku zagubienia kluczyka od szafki bagażowej przez klienta lub 
pozostawienie niezamkniętej szafki bagażowej. 

Bagaż nie powinien być przechowywany w bagażowni dłużej niż 12 godzin; przechowywanie bagażu 
powyżej 12 godzin skutkuje: 1) zablokowaniem szafki z pozostawionym w niej bagażem poprzez 
zamknięcie drugim zamkiem przez portiera oraz odnotowaniem w odpowiednim rejestrze faktu 
pozostawienia bagażu, 2) koniecznością wniesienia opłaty 10 zł za każde następne 12 godzin 
przechowywania bagażu. Opłatę nalicza się z góry za każde rozpoczęte 12 godzin.

Prawo otwarcia szafki gdy bagaż przechowywany jest dłużej niż 7 dni albo zachodzi podejrzenie 
umieszczenia w szafce rzeczy, o których mowa w ust. 9 i 10

Życzymy miłego pobytu bez uciążliwego bagażu!


