UMOWA WYPOŻYCZENIA
NR …......../2014
Zawarta w dniu …………………….. w Blachowni, pomiędzy Ośrodkiem Sportu i
Rekeacji Spółka z o.o., przy ul.Sportowej 1 zwanym
dalej WYPOŻYCZALNIĄ a
……………………………………………………………………………………………………............
zamieszkałą/- ym ……………………………………………………...........................
legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria …………....................
numer…………………………..PESEL ………………………………… tel. kontaktowy
……………………………..……, zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem
umowy
jest
wypożyczenie
następującego
sprzętu
sportowego:
rower – szt…….., nazwa i nr ………………………………………………….……………,
fotelik dla dziecka, szt. ……., kask – szt. ……., kamizelka ochronna – szt.
………., torba szt. ……, dodatkowe akcesoria: oświetlenie – szt. ……..,
zamykanie – szt. ……, pompka – szt. ……, inne……………………………………….
§2
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki
regulaminu wypożyczalni, który stanowi załacznik nr. 1 do niniejszej
umowy
§3
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu………………………roku,
o godz.: ……., przewidywany czas zwrotu………………..(data i godz.)
:……………
Miejsce
zwrotu: OSiR,
ul.
Sportowa
1,
inne…………………………………………………………………………………………………………………
§4
Wypożyczalnia przekazuje do używania na mocy niniejszej umowy
Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie, spełniajacy wymogi
bezpiecznej eksploatacji, co Wypożyczający potwierdza aktem zawarcia
umowy.
§5
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za

konsekwencje i ewentualne szkody - również wobec osób trzecich, wynikłe
z jego wykorzystania.
§6
Za
uszkodzenia
powstałe
na
skutek
niewłaściwej
eksploatacji
wypożyczonego sprzętu lub zdarzeń losowych, Wypożyczający pokrywa
wszystkie koszty związane z przywróceniem pierwotnej funkcjonlności
przedmiotu umowy.
§7
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w
momencie, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się
nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do
zapłaty kwoty pieniężnej równej wrtości wypożyczonego sprzetu,
wyszacowanej wg tabeli zawartej w załączniku nr. 2
§8
W
razie
kradzieży,
bądź
zagubienia
wypożyczonego
sprzętu,
Wypożyczający będzie obciążony obowiazkiem uiszczenia opłaty w kwocie
równej wartości przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr. 2
§9
Wypożyczjacy rower oświadcza, że posiada uprawnienia do poruszania się
po drogach publicznych i są mu znane stosowne przepisy ruchu
drogowego.
§ 10
Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas
lub na pełne doby.
§ 11
Koszt wypożyczenia sprzętu ustala się w oparciu o o cennik wypożyczalni,
stanowiący załacznik nr 3 do niniejszej umowy oraz zapisy poczynione w
&1
§ 12
Za wady ukryte mogące ujawnić się w przedmiocie umowy, wypożyczalnia
nie ponosi odpowiedzialności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z realizacją
zawartej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla
adresu Wypożyczalni.
§ 11
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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