REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERU
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności
osób korzystających z Rowerów Turystycznych w Zielonym Domku.
2. Wypożyczane rowery są własnością Zielonego Domku. Wypożyczane rowery są sprawne
technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
Rowery posiadają oświetlenie, 2 zapięcia wraz z kodami, pompkę ręczną. Pod dużą wiatą
znajduje się pompka nożna oraz zestaw narzędzi.
3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej
sprzęt.
4. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry gotówką w wysokości – 120 zł rower za
pobyt lub 80 zł/doba.
5. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

być osobą pełnoletnią i korzystać z roweru w stanie trzeźwości, która bierze pełną
odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,
korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
zwrócić rower do miejsca wypożyczenia tj. Zielonego Domku wraz z wyposażeniem,
sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym.
Rower należy przechowywać pod zadaszeniem (pod dużą wiatą) podczas jego postoju.
Nie wolno pozostawiać roweru w miejscu bez zadaszenia po powrocie rowerem na terenie
Zielonego Domku.
korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego
Wypożyczającego,
przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru,
zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze,
pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy
wypożyczającego,
pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru
wypożyczonego lub jego kradzieży.

6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek
kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym
cennikiem. Koszt roweru – 1 500 zł; zapięcie – 100 zł; siedzionko dla dziecka – 300 zł.
7. Zielony Domek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno
u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez
Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących
w wypożyczonym rowerze.
8. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność
prawną i materialną.

