Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Rektora UKSW
z dnia 18 lipca 2014 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ROWERÓW
w Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu w Kołobrzegu
Dom Pracy Twórczej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Wypożyczającym – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią w tym rodzica lub
opiekuna osoby nieletniej do lat 18, wypożyczającego rower;
2) Właściciel roweru – należy przez to rozumieć Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
§2

1.

Wypożyczane rowery stanowią własność UKSW.

2.

Wypożyczalnia rowerów w Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu
w Kołobrzegu czynna jest codziennie od 8.00 do 20.00. Zwrotu rowerów można
dokonywać do godz. 22.00.

3.

Wypożyczenia rowerów dokonuje się przez złożenie podpisu w Książce Ewidencji
Wypożyczenia przez Wypożyczającego co jest równoznaczne z akceptacją przez niego
postanowień niniejszego Regulaminu i przyjęciem odpowiedzialności materialnej za
wypożyczony rower.

4.

Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności
używać roweru zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

5.

Wypożyczający zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do wypożyczanego
roweru w momencie jego wypożyczania. Wypożyczający odpowiada materialnie za
wszelkie szkody (z wyłączeniem normalnego zużycia technicznego) w wypożyczonym
rowerze oraz jego utratę.

6.

Osoby poniżej 18-go roku życia, zwane dalej „małoletnimi”, przy wypożyczaniu roweru
są zobowiązane do przekazania Właścicielowi pisemnej zgody co najmniej jednego z
rodziców lub opiekunów prawnych na wypożyczenie roweru poprzez złożenie
Oświadczenia o przyjęciu przez nich pełnej odpowiedzialności wynikającej z § 3
niniejszego Regulaminu. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu.

7. Warunkiem koniecznym korzystania z wypożyczonego roweru przez osoby małoletnie
powyżej 10 roku życia jest posiadanie ważnej karty rowerowej.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE
§3
1.

Wypożyczający rower zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
1) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo
jazdy);
2) złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia, który jest jednocześnie
oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego
treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie;
3) dokonać płatności za wypożyczenie roweru zgodnie wyliczeniem dokonanym w
oparciu o stawki podane w § 7;
4) w przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego osprzętu na skutek kradzieży lub
zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości roweru lub jego osprzętu;
5) w przypadku uszkodzenia roweru lub elementu jego osprzętu Wypożyczający jest
zobowiązany do zwrotu w całości kosztów naprawy powstałej szkody;
6) Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i zobowiązuje
się do nie przekazywania roweru osobom trzecim.

2.

Wypożyczający zobowiązuje się do:
1) korzystania z roweru oraz z jego osprzętu zgodnie z przeznaczeniem;
2) nie używania roweru w trudnym terenie np.: jazdy w błocie oraz do jazdy po plaży;
3) zabezpieczania roweru przed utratą lub zniszczeniem i niepozostawiania go bez
opieki;
4) zwrotu roweru w należytej czystości;
5) zwrotu roweru wraz z osprzętem, sprawnego technicznie i w stanie nie pogorszonym,
w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu;
6) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego osprzętu;
7) zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości takiego samego lub o
podobnych parametrach roweru lub jego osprzętu w przypadku jego utraty.

3.

Zabronione jest korzystanie z rowerów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, które z definicji
zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

4.

Za wypadki i szkody wynikłe na skutek użytkowania wypożyczonego roweru całkowitą i
wyłączną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający rower.

5.

Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela roweru z tytułu
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
wypożyczonych rowerów wraz z osprzętem.
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6.

Wypożyczający rower przyjmuje pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody
wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od
momentu wydania roweru do chwili zwrotu.

7.

W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
o tym pracownika Centrum, a następnie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej
jednostce Policji.

8.

W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed
kradzieżą.

9.

Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) Wypożyczający i Właściciel nie
ponoszą odpowiedzialności.

10. W sytuacji zwrócenia roweru znacznie zabrudzonego, może zostać pobrana dodatkowa
opłata związana z koniecznością czyszczenia.
11. Właściciel roweru gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne
technicznie. Posiadają odpowiedni osprzęt zgodne z przepisami ruchu drogowego.
12. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym
powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
13. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w wyznaczonym miejscu.

WYPOŻYCZENIE
§4
1.
2.

Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się przed jazdą, że rowery są zdatne do
umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce
sprawne.
W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru
Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do
pracownikowi Centrum i dokonać zwrotu roweru.
NAPRAWY I AWARIE
§5

1.
2.
3.

Wszelkie awarie powinny być zgłaszane niezwłocznie pracownikowi Centrum.
W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Wypożyczający jest
zobowiązany zatrzymać się i powiadomić pracownika Centrum.
Zabronione jest samodzielne dokonywanie przez Wypożyczającego jakichkolwiek
napraw, modyfikacji oraz wymiany części w wypożyczonym rowerze.
BRAK ZWROTU
§6

1.

Brak zwrócenia roweru jest traktowane jako naruszenie Regulaminu.
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2.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lub celowe zniszczenie roweru
skutkować będzie pokryciem powstałych szkód oraz brakiem możliwości wypożyczenia
w przyszłości.

OPŁATY
§7
1. Opłata według poniższych stawek, wnoszona jest z góry przy wypożyczeniu roweru:
1) na okres do 2 godzin – 10 zł;
2) na okres powyżej 2 do 5 godzin – 15 zł;
3) powyżej 5 godzin do 12 godzin – 25 zł.
2. Opłata za czyszczenie zabrudzonego roweru – 30 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8
1.

Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie rowerów są równoznaczne
z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz
o umiejętności jazdy na rowerze i znajomości przepisów ruchu drogowego.

2.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
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