
 
  

Regulamin Wypożyczalni Rowerów, Hulajnóg i Moutainbordu  

  

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i 

odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów, hulajnóg i 

mountainboardu, zwanych w dalszej części regulaminu sprzętem sportowym.   

2. Wypożyczenie sprzętu sportowego na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia 

pomiędzy Wypożyczalną a pełnoletnim Klientem, w oparciu o niniejszy regulamin i 

aktualny cennik.     

3. W celu wypożyczenia sprzętu sportowego należy:   

 przedstawić dowód osobisty lub inny dokumenty ze zdjęciem, celem spisania 

niezbędnych danych osobowych do umowy wypożyczenia,  

 podpisać umowę wypożyczenia sprzętu sportowego  i oświadczenie o zapoznaniu się z 

niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,  

 zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,    

4. Pracownicy wypożyczalni mają prawo odmówić wypożyczenia sprzętu sportowego w 

przypadku gdy:   

a. w stosunku do osoby wypożyczającej istnieje podejrzenie, że znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;   

b. panujące warunki pogodowe, bądź prognozy pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla 

życia lub zdrowia Wypożyczającego, a także mogą mieć znaczący wpływ na stan 

techniczny roweru.   

5. Wypożyczający sprzęt użytkuje go zgodnie z celem wypożyczenia, wyłączenie w 

celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego.  Jednocześnie Wypożyczający 

zobowiązuje się nie używać sprzętu sportowego do skoków, sztuczek kaskaderskich, 

wyścigów, czy też innych sportów ekstremalnych.    

6. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu sportowego przez osobę niepełnoletnią jest 

możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która dokonuje wypożyczenia sprzętu 

sportowego i jednocześnie bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, 

zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.  

7. Wypożyczalnia przekazuje do wypożyczenia sprzęt sportowy sprawny technicznie. 

Wypożyczający ma prawo sprawdzić stan techniczny i wyposażenie sprzętu sportowego 

przed podpisaniem umowy. Złożenie podpisu na umowie wypożyczenia jest 

równoznaczne z brakiem zastrzeżeń w zakresie stanu technicznego sprzętu sportowego.   

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w wypożyczonym 

sprzęcie.   

9. Wypożyczany sprzęt sportowy  jest sprawne technicznie i w takim samym stanie 

powinny zostać zwrócony do wypożyczalni.   

10. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy ponosi pełną odpowiedzialność prawną i 

materialną  za wypożyczony sprzęt oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu 

wypożyczenia do czasu jego zwrotu.   



 
11. Zabrania się przekazywania sprzętu sportowego  osobom trzecim.  

12. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń 

losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na 

zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, 

poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z 

wypożyczonego sprzętu sportowego. Analogiczna sytuacja dotyczy osób małoletnich, 

które w czasie wypożyczenia znajdują się pod opieką osób pełnoletnich.   

13. Za uszkodzenia sprzętu sportowego wynikłe z nieodpowiedniego korzystania  z 

wypożyczonego sprzętu sportowego  odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także 

pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą na podstawie faktury wystawionej przez 

warsztat serwisowy.  

14. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, 

gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim 

przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego 

sprzętu sportowego  według cennika detalicznego dystrybutora sprzętu sportowego .  

15. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, 

wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych 

działań jest Wypożyczalnia.  

16. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.  

17. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu sportowego  lub jego wyposażenia w 

wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia 

wartości wypożyczonego roweru według cennika detalicznego dystrybutora sprzętu 

sportowego .  

18. Sprzęt  sportowy  należy zwrócić w terminie deklarowanym w umowie.  

19. W przypadku przedłużenia wypożyczenia, należy poinformować Wypożyczalnię o 

planowanym terminie terminu zwrotu pod nr tel. 696 803 983.  

20. W przypadku niezwrócenia roweru do godz. 20:00 w dniu zwrotu dane 

Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu 

czynu karalnego przez Wypożyczającego.  

 

 

 

 

 


