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REGULAMIN DEPOZYTU PODCZAS IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB 

KORONA S.A. NA STADIONIE MIEJSKIM SUZUKI ARENA                                                                     

W KIELCACH PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO 8 
 
 
 
1. Przedmioty podlegające przechowaniu w depozycie to w szczególności przedmioty 

zabronione do wnoszenia na teren stadionu w trakcie trwania imprezy masowej na 

podstawie Regulaminu Imprezy Masowej rozdział IV pkt. 2 a oraz pkt. 3 a, b, g, i, j. 
 
2. Depozyt jest czynny na dwie godziny przed rozpoczynającym się meczem oraz godzinę po 

jego zakończeniu i jest usługą bezpłatną. 
 
3. Podstawą przyjęcia przedmiotów i ich przechowywania jest odbiór potwierdzenia w postaci 

breloka z klubową pieczęcią i numerem szafki depozytowej.  
4. Wymiary szafek depozytowych to 50 cm głębokość 40 cm wysokość 25 cm szerokość. 
 
5. Za zgubienie breloka potwierdzającego przekazanie przedmiotów do depozytu ustalona jest 

kara w wysokości 50,00 zł. W przypadku takim złożone przedmioty do depozytu będą 

wydane po skonfrontowaniu zawartości złożonego depozytu z ich właścicielem oraz po 

uiszczeniu opłaty z tytułu zgubionego potwierdzenia (breloka). 
 
6. Odbiór złożonych przedmiotów możliwy jest po zakończeniu imprezy, po okazaniu 

potwierdzenia złożenia przedmiotów do depozytu (breloka). 
 
7. W przypadku nieodebrania złożonych przedmiotów po zakończeniu imprezy, przedmioty 

będą przechowywane w siedzibie depozytariusza przez okres 6 miesięcy a następnie przejdą 

na własność przechowawcy, który według swojego uznania może je zniszczyć lub sprzedać a 

uzyskaną kwotę zaliczyć na poczet zadłużenia za przechowywane przedmioty. Wszelkie 

roszczenia dotyczące nieodebranych przedmiotów wygasają. 
 
8. Za każdy dzień przechowywania nieodebranych przedmiotów nalicza się karę umowną w 

wysokości 10,00 zł brutto płatną w momencie odbioru przedmiotów. 
 
9. Osoba składająca przedmioty do depozytu oświadcza, że zapoznała się z treścią Regulaminu 

i akceptuje jego postanowienia.  
10. Depozytariusz: Firma Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Ślężna 118.  
11. Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie depozytu: Tomasz Biskupski tel. 41 342 58 02  
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
 
13. Niniejszy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Korona S.A.: 

www.korona-kielce.pl oraz na terenie imprezy masowej na szafkach depozytowych. 

http://www.korona-kielce.pl/

