Regulamin Wypożyczania
Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania oraz zwrotu trójkołowych
rowerów rehabilitacyjnych. Podmiotem wypożyczającym trójkołowe rowery rehabilitacyjne jest
Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zwany dalej Wypożyczalnią.
§2
1. Wypożyczane rowery są specjalistycznymi rowerami rehabilitacyjnymi przeznaczonymi do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności albo rodzaj
schorzenia umożliwia korzystanie z takich rowerów.
2. Z rowerów mogą korzystać:
1) osoby dorosłe;
2) osoby niepełnoletnie niepełnosprawne wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;
3) dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej, o ile jest
to niezbędne do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Nie może korzystać z roweru osoba:
a) będąca pod wpływem alkoholu;
b) będąca pod wypływem środków odurzających;
c) zażywająca leki wpływające na jej sprawność psychomotoryczną.
4. W razie wątpliwości, każda osoba przed skorzystaniem z roweru powinna się skonsultować
z lekarzem.
§3
1. Rowery nie są przeznaczone do korzystania na drogach publicznych. Z rowerów powinno
się korzystać na ścieżkach rowerowych, placach oraz innych terenach przeznaczonych do
ruchu rowerowego.
2. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny być zwrócone.
3. Przed skorzystaniem z roweru należy sprawdzić czy rower jest kompletny, sprawny oraz
czy nadaje się do używania. W przypadku gdy rower jest niesprawny, niekompletny lub z
innych powodów nie nadaje się do używania, nie należy z niego korzystać.
4. W trakcie korzystania z roweru należy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
5. Należy korzystać z roweru w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu lub
pieszym.
6. W trakcie korzystania z roweru zabronione jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń
umieszczonych na rowerze.
§4
1. Rowery są wypożyczane nieodpłatnie i każdy rower posiada odrębny numer porządkowy.

2. Rowery są wypożyczane osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności
prawnych. W imieniu osoby niepełnoletniej rower może wypożyczyć jej rodzic lub inny
opiekun prawny. W imieniu osoby pełnoletniej nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych rower może wypożyczyć jej opiekun prawny. Osoby wypożyczające
rowery są zwane w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającymi”.
3. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie roweru,
zwłaszcza jeśli nastąpiło ono na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
4. Okres wypożyczenia poszczególnego roweru wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem, że okres
wypożyczenia roweru może być przedłużony na kolejne okresy na zasadach wskazanych
w niniejszym Regulaminie.
§5
1. Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
wypożyczeniem roweru i przestrzegania jego postanowień.
2. Wypożyczający podpisuje pokwitowanie odbioru roweru. Wzór pokwitowania wraz z
informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
3. Wypożyczający po odbiorze roweru ponosi pełną odpowiedzialność za stan roweru.
§6
1. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić rower do Wypożyczalni w terminie określonym
w pokwitowaniu.
2. Rower zwracany powinien być oddany do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym
uwzględniającym jego normalne zużycie oraz w należytej czystości.
3. Przy zwrocie roweru Wypożyczający zobowiązany jest podpisać protokół zwrotu roweru
oraz poinformować o wszelkich uszkodzeniach lub usterkach roweru zauważonych w
okresie jego wypożyczenia.
4. Za uszkodzenia, zwłaszcza wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego
sprzętu, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który pokrywa wszystkie koszty
związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą spowodowane celowo lub znacznie. W takim przypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości roweru, według faktury okazanej
przez Wypożyczalnię.
6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia roweru w przypadku gdy jego
uszkodzenia lub zniszczenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się niemożliwa lub
nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązany pozostaje do zapłaty całej
wartości wypożyczonego sprzętu, przede wszystkim w oparciu o rachunki/faktury
przedłożone przez Wypożyczalnię.
7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru w momencie, gdy
rower będzie zabrudzony lub obciążenia osoby Wypożyczającej kosztami czyszczenia.
8. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kosztów czyszczenia,
według faktury okazanej przez Wypożyczalnię.

9. Przy zwrocie wypożyczonego roweru Wypożyczający jest zobowiązany do
poinformowania o wszelkich uszkodzeniach zauważonych w trakcie korzystania z roweru.
10. Wypożyczający nie może oddać roweru do używania przez osobę trzecią. W przypadku
niezastosowania się do tego zakazu, za wszelkie ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi Wypożyczający.
11. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakikolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany
części w rowerze. Jedynym uprawnionym do tego podmiotem jest Wypożyczalnia.
12. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego
wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
13. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub
zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków
przedstawionych przez Wypożyczalnię.
14. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego roweru w terminie określonym na
pokwitowaniu lub braku informacji na temat chęci przedłużenia tego terminu sprawa
zostanie zgłoszona organom ścigania.
15. W przypadku, gdy do dnia zakończenia wypożyczenia roweru do Wypożyczalni nie zgłosiła
się kolejna osoba chętna zarezerwować rower, istnieje możliwość przedłużenia okresu
wypożyczenia roweru na kolejny okres nie dłuższy niż 14 dni. W celu skorzystania z
przedłużenia należy skontaktować się z Wypożyczalnią pod numerem telefonu:
500
033 266.
§7
1. Wypożyczający ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody oraz
krzywdę wynikłą w związku z korzystaniem przez niego z wypożyczonego roweru do
momentu zwrotu roweru do Wypożyczalni i przyjęcia roweru przez Wypożyczalnię.
2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w okresie
wypożyczenia rowerów poszczególnym Wypożyczającym lub osobom, którym
Wypożyczający udostępnili rower do korzystania.
§8
1. Niniejszy Regulamin Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych
obowiązuje od dnia 27.07.2018 roku do odwołania.
2.

W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem, należy stosować odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a z ewentualnymi pytaniami należy zwracać
się do Wypożyczalni.

