REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW „Rodzinne Dwa Kółka”
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Sp z o.o. W Blachowni

1. Powinności i zobowiązania stron w przedmiocie korzystania z usług Wypożyczalni reguluje Umowa
Wypożyczenia.
2. Podpisanie Umowy Wypożyczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznanania się i akceptowania
Regulaminu Wypożyczalni, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy Wypożyczenia.
3. Wypożyczane rowery i osprzęt dodatkowy są własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z.o.o.w
Blachowni.
4. Wypożyczalnia rowerów czynna jest codziennie od 8.00 do 20.00. Zwrot rowerów musi mieć miejsce
najpóźniej do godz. 22.00
5. Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą przed kradzieżą, oświetlenie aktywne przednie i tylne,
oświetlenie pasywne odblaskowe tylne, błotniki, dzwonek, bagażnik, pompkę, dętkę zapasową, torbę
narzędziową z kompletem narzędzi do wymiany dętki i ustawienia siodełka oraz położenia kierownicy. Na
życzenie Klienta - dodatkowo w kask rowerowy, kamizelkę odblaskową.
6. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i spełnia wymagania przepisów o ruchu drogowym. W takim
samym stanie powinien zostać zwrócony do Wypożyczalni.
7. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym w miejscu wypożyczenia. Zwrot roweru po tym terminie
powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem usług Wypożyczalni.
O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika Wypożyczalni pod numerem: tel. 34
327 04 15, kom 605 883 222
9. Dla większych grup lub osób zainteresowanych dłuższym wypożyczeniem roweru niż na jeden dzień,
istnieje możliwość uzyskania rabatu.
10. Rowery można wcześniej rezerwować telefonicznie 34 327 04 15 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej : osir@onet.com.pl Potwierdzenie rezerwacji zostanie przekazane w trybie jej zgłoszenia.
11. Wycena sprzętu do wypożyczenia stanowi integralną część niniejszego regulaminu oraz załącznik nr 2 do
Umowy Wypożyczenia.
12. Wypożyczający rower zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
- Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
z którego pracownik Wypożyczalni pobierze dane do Umowy Wypożyczenia.
- Pozostawić w Wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci dokumentu tożsamości lub kaucji
zwrotnej w wysokości 200 zł., za pisemnym potwierdzeniem jej przekazania.
-

Złożyć czytelny podpis na Umowie Wypożyczenia roweru

- Być osobą pełnoletnią, posiadającą uprawnienia i stan zdrowia pozwalający na poruszanie się rowerem
po drogach publicznych, nie pozostającą pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków psychotropowych .
-

Dokonać opłaty za wypożyczenie roweru zgodnie z cennikiem.
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13. Czas wypożyczenia ustalony po zwrocie roweru jest zaokrąglamy do 0,5 godz. na korzyść
Wypożyczającego.
14. Opłata za wypożyczenie jest wnoszona gotówką, przy zwrocie roweru do Wypożyczalni.
15. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zagubienia,
Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty
wypożyczenia, wg wyceny zamieszczonej w Tabeli Wyceny Sprzętu stanowiącej załącznik nr. 2 do Umowy
Wypożyczenia.
16. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za przedmiot wypożyczenia.
17. Zabrania się przekazywania wypożyczonego roweru osobom trzecim .
18. Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody, a także ich skutki i
następstwa, powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru. Wypożyczający będąc uczestnikiem
ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać stosownych przepisów a wszystkie decyzje podejmuje na
własną odpowiedzialność.
19. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych
szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z przedmiotu wypożyczenia
18. Wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich, powstałe
w czasie użytkowania przedmiotu wypożyczenia, od momentu podpisania umowy do chwili zwrotu
wypożyczonego sprzętu.
19. W przypadku kradzieży roweru, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić niezwłocznie w OSiR Sp z o.o.w
Blachowni.
20. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
21. W przypadku pozostawienia roweru poza Wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za
pomocą linki, pozostającej na wyposażeniu roweru
22. Rower należy zwrócić do Wypożyczalni w deklarowanym terminie.
23. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń, powstałych w trakcie korzystania z przedmiotu wypożyczenia.
24. Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
25. W przypadku uszkodzenia przedmiotu wypożyczenia, pracownik Wypożyczalni wyceni koszty naprawy,
którymi zostanie obciążony Wypożyczający.
25. Wypożyczający może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody. W przypadku braku
porozumienia, zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do
postępowania procesowego.
26. Wobec zdarzeń mogących mieć miejsce w przedmiocie wypożyczenia, a nie ujętych w treści niniejszego
regulaminu, należy zwracać się o pomoc do pracownika obsługującego Wypożyczalnię.

Prezes
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Sp z o.o..
W BLACHOWNI
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