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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W GÓRZE

&1
Regulamin określa zasady i tryb korzystania z wypożyczalni rowerów w Górze przy       
ul. Sportowej, zwanej dalej „wypożyczalnią”.

&2
1. Właścicielem wypożyczalni jest Gmina Góra zwana dalej „ Właścicielem ”.

2. Wypożyczalnią administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.

&3
1. Wypożyczalnia jest powszechnie dostępna przez cały rok.

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zarządca może zawiesić 
czasowo działanie wypożyczalni.

&4
Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dowodu osobistego lub innego ważnego 
dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego na ustalenie tożsamości osoby wypożyczającej.

&5
Osoba wypożyczająca musi być osobą pełnoletnią, podpisać umowę na wypożyczenie 
roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego
treści oraz oświadczenie o przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

&6
1. Wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie, co osoba wypożyczająca ma 

prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

2. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się oddać do wypożyczalni rower sprawny 
technicznie, w takim samym stanie jak w momencie pobrania.

&7
Za wypożyczenie roweru pobiera się opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem

&8
1. Osoba wypożyczająca może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.

2. Osoba wypożyczająca jest osobiście odpowiedzialna za wypożyczony rower.

&9
Osoba wypożyczająca ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia 
zgodnie z przeznaczeniem.

&10
Właściciel (Zarządca) nie ponosi odpowiedzialności za doznane szkody lub obrażenia 
powstałe w trakcie korzystania z roweru.

&11
Osoba wypożyczająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem roweru.



&12
W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed 
kradzieżą za pomocą dostarczonej linki zabezpieczającej.

&13
1. W przypadku kradzieży roweru osoba wypożyczająca ma obowiązek niezwłocznie   

zawiadomić Policję, a następnie przedstawić Zarządcy zaświadczenie o zgłoszeniu 
kradzieży.

2. Osoba wypożyczająca ponosi pełne koszty skradzionego roweru.

&14
1. Za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z roweru, 

odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca.

2. Osoba wypożyczająca ponosi wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą 
uszkodzonego roweru.

&15
Za wady ukryte roweru, Właściciel (Zarządca) nie ponosi odpowiedzialności.

&16
W przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki, osoba 
wypożyczająca rower zobowiązana jest do niezwłocznego odstawienia roweru do 
Zarządcy i zgłoszenia problemów związanych z jego użytkowaniem.

&17
1. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub 

wymiany części w wypożyczanym rowerze.

2. Jedynym podmiotem uprawnionym do działań określonych w ust. 1 jest Zarządca.    


