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OGÓLNE WARUNKI 

USŁUGI CZYSZCZENIA 

POWIERZCHNI SPORTOWYCH 
 

1. WYKONANIE I OPIS USŁUGI 

Czyszczenie powierzchni sportowych wykonane będzie 

delikatnie i stosownie do stanu dostarczonego przedmiotu 

do czyszczenia. 

W pojedynczych przypadkach celowość i sposób 

właściwego obchodzenia się z materiałem pozostawia się 

ocenie pracownikowi firmy POLSKOK Sp z o.o. przed 

wykonaniem usługi. 

Przez usługę czyszczenia nie należy rozumieć prania 

a jedynie odświeżenie powierzchni, poprzez szczotkowanie 

na mokro lub sucho  w celu zebrania zanieczyszczeń 

ruchomych (włosy, brud, naskórek, talk, magnezja etc.) 

z powierzchni materiału. W przypadku konieczności i po 

ustaleniu ze zleceniodawcą zastosowane mogą być środki 

czyszczące / odkażające / zapachowe.  

Powierzchnie materiałowe, dywanowe, filcowe po 

czyszczeniu na mokro mogą posiadać odbarwienia 

wynikające z nierównomiernego usunięcia zanieczyszczeń.  

2. WADY W DOSTARCZONYCH DO CZYSZCZENIA 

RZECZACH 

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody, które zostaną 

spowodowane w jakości dostarczonej rzeczy i których nie 

będziemy mogli rozpoznać poprzez obejrzenie towaru, np. 

szkody powstałe na skutek niedostatecznej wytrzymałości 

tkaniny i szwów, niedostatecznej trwałości farbowania 

i napisów drukowanych, zbiegnięcia się materiału a 

także impregnacji, wcześniejszej nieodpowiedniej do stanu 

rzeczy obróbki dostarczonych w nich ciał obcych i innych 

ukrytych wad. 

To samo dotyczy rzeczy czyszczonych, które nie zawierają 

lub zawierają w ograniczonym stopniu materiały nie 

nadające się do czyszczenia , o ile rzeczy te nie zostaną 

odpowiednio oznakowane lub my nie będziemy w stanie, 

poprzez naszą fachową ocenę, tego rozpoznać. 

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Jeśli, pomimo wcześniejszego sprawdzenia dostarczonych 

przez klienta rzeczy, okaże się dopiero w trakcie obróbki 

stosownej do stanu rzeczy, że zlecenie jest niewykonalne, 

wtedy firma POLSKOK Sp z o.o. zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy, chyba że zlecający na własne 

ryzyko i odpowiedzialność wyrazi zgodę na 

przeprowadzenie czyszczenia powierzonych przez siebie 

rzeczy. 

Przy odstąpieniu od umowy zleceniodawcy przysługuje 

jedynie prawo do bezpłatnego zwrotu rzeczy w jej obecnym 

stanie. 

4. ZWROT RZECZY 

Zwrot rzeczy następuje wyłącznie po dostarczeniu 

potwierdzenia opłacenia zlecenia.   

 

GENERAL CONDITIONS OF 

CLEANING SERVICE 

SPORTS SURFACES 
 

1. CLEANING SERVICE DESCRIPTION 

Sports surface cleaning will be done gently and accordingly 

to the condition of the delivered article intended for 

cleaning.  

In isolated cases purpose and way of the appropriate dealing 

with the material should be done by the Polskok company 

worker before service performing.  

 

Cleaning service does not mean laundering but refreshing of 

the surface only, by using wet or dry brushing in order to 

pick up the mobile pollutants (hair, dust, epidermis, talcum 

powder, magnesia etc.) from the material surface. If 

necessary the detergents / disinfectants / aromatic agents 

could be applied but only after confirming this with the 

customer,  

Material surfaces as well as carpet or felt ones could have 

depigmentation caused by unequal removal of the 

pollutants. 

2. DEFECTS IN THE ARTICLES DELIVERED FOR 

CLEANING SERVICE 

We are not responsible for any damages that will be caused 

in the quality of the delivered article in case if the damages 

will not be recognized during inspecting the articles, ca. 

damages appeared as a result of the insufficient durability of 

the material and sews, insufficient durability of the 

colouring and printed inscription, shrinking of the material, 

as well as preservation, prior inappropriate treatment of the 

articles, foreign bodies in the delivered articles or other 

hidden defects. 

The same applies with the cleaned articles that do not 

contain or contain limited quantity of the materials eligible 

for cleaning, far as these materials do not be suitable 

marked or we will not be able to recognize it during our 

professional appraisal. 

3. RECESSION FROM A CONTRACT 

In case if the order of cleaning is impossible which will be 

certified during the treatment appropriate to the state 

(despite previous examination of the delivered articles) 

Polskok company reserves the right to recede from a 

contract unless the customer assents to carry out the 

cleaning service of the entrusted articles. 

 

 

Before the recession from a contract customer has only the 

right to free return of the article in its current state only.   

 

4. RETURN OF THE ARTICLES 

The return of the articles takes place only after delivery of 

the payment confirmation concerning the cleaning service 

order. 
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Zleceniodawca musi odebrać rzecz oddaną do czyszczenia 

w ciągu 1 miesiąca od uzgodnionego terminu odbioru, 

chyba że proces czyszczenia odbywa się w miejscu 

wskazanym przez zleceniodawcę. Jeżeli odbiór przez 

zleceniodawcę powierzonej rzeczy  nie nastąpi w ciągu pół 

roku, licząc od terminu wykonania usługi, a zleceniodawca 

lub jego adres jest nam nieznany, wtedy upoważnieni 

jesteśmy do dowolnego zużytkowania rzeczy (np. 

przekazanie do instytucji użyteczności publicznej). 

Prawo do ewentualnego dochodu ze sprzedaży rzeczy 

pozostaje nienaruszonym, o ile przekracza on cenę 

czyszczenia i koszty składowania. 

5. REKLAMACJE I WADY 

Widoczne wady muszą być niezwłocznie reklamowane przy 

odbiorze rzeczy lub najpóźniej 2 dni robocze po wykonaniu 

usługi czyszczenia.  

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Niezależnie od podstawy prawnej, o ile jednoznacznie 

zostanie stwierdzona odpowiedzialność firmy POLSKOK 

Sp z o.o. za uszkodzenia powstałe na skutek źle wykonanej 

usługi czyszczenia, zleceniodawca może żądać jedynie 

ekwiwalentu pieniężnego. Za rzecz odpowiadamy w 

wysokości obecnej wartości (pomniejszonej o wartość 

zużycia) lub naprawienia szkody. 

7. WINA UMYŚLNA I NIEUMYŚLNA 

Jeżeli z naszej strony ma miejsce wina umyślna lub rażące 

niedbalstwo to prawa zleceniodawcy w oparciu o powyższe 

zarządzenia pozostają nienaruszalnymi. To samo dotyczy 

pojedynczych pisemnych ustaleń. 

8. OPŁATA 

Wysokość opłat za świadczoną przez  firmę  

POLSKOK Sp z o.o. usługę czyszczenia powierzchni 

sportowych (w tym materace gimnastyczne, materace 

zapaśnicze , pokrowce do sportów walki) zostaje 

każdorazowo określona przed wykonaniem usługi poprzez 

przygotowanie oferty cenowej bezpośrednio dla każdego 

zleceniodawcy z osobna. 

9. GWARANCJA USUNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ, 

PLAM 

a) Firma POLSKOK Sp. z o.o. , zgodnie z pkt 1 niniejszego 

dokumentu nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z 

powierzonych do czyszczenia, zwłaszcza gdy plamy były 

stare lub uprzednio zapierane, bądź powstały na skutek 

oddziaływania substancji która głęboko wnikła w strukturę 

materiału.  

b) Firma POLSKOK Sp z o.o. – zastrzega sobie prawo 

odmowy wykonania usługi, w sytuacji gdy pracownicy 

stwierdzą, że proces czyszczenia może bezpośrednio 

wpłynąć na uszkodzenie lub odbarwienie powierzonych 

rzeczy.  

10. Ogólne warunki współpracy, klauzula informacyjna 

oraz warunki gwarancji firmy POLSKOK Sp. z o.o. 

przedstawione są w osobnym dokumencie.  

 

 Customer should pick up the article delivered for the 

cleaning service within 1 month counted from the agreed 

picking-up term, unless the cleaning service process is done 

in the customer’s designated place. If the customer doesn’t  

pick up the entrusted article within half-year, counting from 

the date from the cleaning service, and we do not know the 

customer’s name and address, then we are empowered for 

free usage of the article (ca. donate it to any public utility 

institution). 

The right for eventual income from the sales of the article 

stays uncorrupted, far as it exceeds the price of the cleaning 

as well as cost of the storage. 

5. COMPLAINTS AND DEFECTS 

Visible defects should be complained without delay during 

the picking up of the article, the latest – two working days 

after cleaning service is done. 

6. RESPONSIBILITY 

Irrespective of legal basis, far as there is confirmed the 

POLSKOK company responsibility for the damages came 

into being as a result of the badly done cleaning service, 

customer can only demand the valuable consideration. We 

are responsible for the article at an amount of its current 

value (minimized by the value of usage) or repairing of a 

damage.   

7. INTENTIONAL AND UNINTENTIONAL GUILT 

If there is any intentional guilt or gross negligence from our 

side then the customer’s rights on the basis of the above 

mentioned regulations stay indefeasible. The same 

concerned individual written establishments.   

8. PAYMENT 

The amount of the payment for the cleaning service of the 

sports surfaces (including gymnastic mattresses, wrestling 

mats, martial arts covers) done by Polskok company is 

calculated every time before carrying out the service by 

preparing price offer directly for each customer 

individually. 

 

9. WARRANTY OF THE REMOVING OF THE 

POLLUTANTS, STAINS 

a) Polskok company, according to point 1 of this document 

does not guarantee complete removing of the stains from 

the surfaces entrusted for cleaning service, particularly in 

the situation when the stains were old or pre-washed, or if 

they came into being as a result of the effect of the 

substance which deeply penetrated into the material. 

b) Polskok company reserves the right to recede from a 

contract in the situation when its workers state that the 

cleaning process can affect directly for the damaging or 

colouring of the entrusted surfaces. 

 

10. General terms of cooperation, information clause and 

warranty conditions are presented in the separate document. 

 

 


