
Regulamin wypożyczalni rowerów 

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

osób korzystających z wypożyczalni rowerów na obiekcie Zespołu Basenów Wolbrom, 

będącym pod zarządem Domu Kultury w Wolbromiu. 

2. Wypożyczalnia rowerów jest czynna w godzinach pracy Zespołu Basenów w Wolbromiu. 

3. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi spełnić następujące warunki: 

 być osobą pełnoletnią lub w przypadku, gdy Wypożyczający jest osobą nieletnią, może 

wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą i pełną odpowiedzialnością za wypożyczony 

rower i osobę z niego korzystającą, 

 podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 

regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie 

(w przypadku osoby nieletniej, takie oświadczenie podpisuje osoba dorosła, która 

deklaruje się wziąć pełną odpowiedzialność za nieletniego  

i wypożyczony rower), 

 udostępnić pracownikowi ważny dokument ze zdjęciem, z którego pracownik spisze 

dane do karty wypożyczalni oraz umowy wypożyczenia roweru, 

 Być osobą trzeźwą - wypożyczający nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków zastępczych (w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani) oraz leków, które zabraniają lub 

zalecają powstrzymanie się od  prowadzenia pojazdów. 

4. Rower jest sprawny technicznie posiada wszelkie wyposażenie, które dopuszcza go do ruchu 

drogowego i w takim stanie powinien zostać zwrócony. 

5. Osobą wypożyczająca rower zobowiązuje się do korzystania z niego oraz jego wyposażenia 

zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Wypożyczający (w przypadku osoby nieletniej - Opiekun) jest osobiście odpowiedzialny za 

wypożyczony rower. 

7. Będąc uczestnikiem ruchu drogowego, Wypożyczający jest zobowiązany znać i przestrzegać 

zasad poruszania się po drogach i czyni to na własną odpowiedzialność. 

8. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. 

9. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy jeśli szkoda 

powstała z w czasie korzystania z niego przez Wypożyczającego. 

10. Rower należy zwrócić i rozliczyć się w trakcie godzin pracy Zespołu Basenów w Wolbromiu. 

11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, zapłacić należność 

wynikającą z aktualnego cennika Wypożyczalni Rowerów przy Zespole Basenów  

w Wolbromiu oraz używać roweru zgodnie z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami  

i zasadami korzystania z roweru. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Domu 

Kultury w Wolbromiu. 
2. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu. 
3. Dom Kultury w Wolbromiu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu.  
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga podmiot zarządzający.  

 


