
 

 

REGULAMIN SZATNI CENTRUM HANDLOWEGO „FOCUS” W BYDGOSZCZY 

 

1. Szatnia jest czynna w godzinach: 

Pon-Nd:  9:00-21:00 (z wyjątkiem niedziel objętych zakazem handlu, w te niedziele szatnia 

jest nieczynna) 

2. Szatnię obsługuje uprawniony do tego pracownik. 

3. Z szatni mogą korzystać wszyscy klienci Centrum Handlowego „Focus” w Bydgoszczy. 

4. Przechowawcą jest firma „Delta Security”. Przedmiotem przechowania jest jednorazowe 

przyjęcie i wydanie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, 

rękawiczki). Jednakże na prośbę Składającego pracownik szatni może przyjąć do przechowania 

inne rzeczy (torebki, plecaki, parasolki, walizki, wózki, bagaże) pod warunkiem, że nie stanowią 

one swoimi wymiarami oraz właściwościami zagrożenia dla innych przedmiotów lub odzieży 

znajdujących się w szatni ani nie mogą same ulec uszkodzeniu. 

5. Z tytułu przechowywania nie pobiera się opłat. 

6. Dopuszcza się przyjęcie od kilku osób ich odzieży lub rzeczy na przechowanie wspólne. 

7. Za pieniądze, dokumenty, telefony i inne wartościowe przedmioty pozostawione w szatni, C.H. 

„Focus” w Bydgoszczy oraz firma „Delta Security” nie odpowiada.  

8. Przechowawca na dowód przyjęcia odzieży lub rzeczy na przechowanie przekazuje żeton z 

numerem obowiązującym w szatni. 

9. Odzież i inne rzeczy określone w pkt. 4 Regulaminu, wydawane są z szatni wyłącznie na 

podstawie żetonów. 

10. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie (osobiście lub 

za pośrednictwem innej osoby). Podstawą żądania jest posiadanie żetonu. Posiadający żeton 

uważany jest za właściciela odbieranej rzeczy. Przechowawca nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę. 

11. W celu odebrania odzieży po godzinach zamknięcia szatni należy skontaktować się z firmą 

„Delta Security” pod numerem telefonu: 52 554 35 20 

12. Osoba, która utraciła żeton zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu 

uniknięcia pobrania odzieży lub rzeczy przez nieuprawnioną osobę. 

13. Za utracenie żetonu firma „Delta Security” w imieniu C.H. Focus w Bydgoszczy pobiera opłatę 

w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych). 

14. Odzież zostanie wydana po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która utraciła 

żeton, że dana rzecz stanowi jej własność. 

15. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utracenia żetonu lub szkody wyrządzonej 

przez rzecz, przechowawca ma prawo zatrzymać odzież lub rzecz do chwili zaspokojenia lub 

zabezpieczenia swych roszczeń. 

16. Rzeczy pozostawione w szatni oraz znalezione na terenie C.H. Focus będą przechowywane 

maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu przedmioty będą utylizowane. 

17. Wszelkie skargi i wnioski należy składać pod adresem: ochrona.focus@delta-security.com.pl  

18. W przypadkach spornych nie ujętych w regulaminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu 

o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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