Regulamin wypożyczalni rowerów

Wypożyczane rowery są własnością Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie, ul.
Koniecpolska 42 zwanego dalej PCK-R.
Rowery zakupiono w ramach operacji „Nie tylko peron … - kampania promocyjna obszaru Lokalnej Grupy
Rybackiej między Nidą a Pilicą”. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Rowery są wyposażone w oświetlenie, błotniki, bagażnik i dzwonek: na życzenie Klienta dodatkowo w pompkę,
linkę zabezpieczającą, kask i kamizelkę/opaskę odblaskową.
1. Wypożyczający rower powinien spełnić następujące warunki:
1) być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
2) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego
pracownik PCK-R spisze dane,
3) w przypadku osób niepełnoletnich należy przedstawić legitymację szkolną i kartę rowerową,
4) warunkiem wypożyczenia roweru osobie niepełnoletniej nieposiadającej karty rowerowej jest opieka
osoby pełnoletniej,
5) zapoznać się z regulaminem, zaakceptować jego treść i przyjąć rower sprawny technicznie,
6) podpisać kartę wypożyczenia roweru,
7) wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do
wypożyczalni.
3. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
4. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
5. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
7. 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 w wysokości podanej w cenniku.
8. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem.
9. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia.
10. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania
dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru
należy poinformować pracownika PCK-R pod numerem: tel. 41 394 35 90.
11. Jeżeli Wypożyczający uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia roweru bez
uzasadnienia.
12. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru ponosi
Użytkownik. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad
poruszania się po drogach. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonych rowerów.
13. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed
kradzieżą i uszkodzeniami.
14. Wypożyczalnia gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie. Posiadają
odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
15. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we
Włoszczowie przy ulicy Koniecpolskiej 42.
16. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający niezwłocznie zawiadamia pracownika PCK-R, następnie
zawiadamia policję o tym fakcie.
17. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
18. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

