
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W GRODZISKU 

 

1. Wypożyczane rowery i/lub sprzęt rowerowy, zwane dalej „Sprzętem” są własnością Stowarzyszenia Dolina 
Karpia.  

2. Wypożyczalnia rowerów w Grodzisku  wypożycza Sprzęt na podstawie podpisanej umowy.  
3. Stowarzyszenie nie pobiera opłat za wypożyczany Sprzęt. 
4. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia Sprzętu osobom, co do których ma uzasadnione 

przypuszczenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego lub są niewiarygodne. 
5. Sprzęt można wcześniej rezerwować telefonicznie pod nr tel.: 784 974 572. 
6. Sprzęt wypożyczany jest osobom pełnoletnim. 
7. Do podpisania umowy wypożyczenia jest potrzebny dowód osobisty lub paszport lub inny dokument 

tożsamości ze zdjęciem.  
8. Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby, jednak  

nie dłużej niż 72 godziny. 
9. Wypożyczalnia rowerów w Grodzisku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 13.00 i 19.00 – 

21.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 13.00 i 19.00 – 21.00  za wyjątkiem dni świątecznych 
ustawowo wolnych od pracy. Wypożyczalnia jest czynna w okresie od kwietnia do października. Działalność 
wypożyczalni może zostać wydłużona o kolejne miesiące w ciągu roku o ile sprzyjają temu warunki  
pogodowe. 

10. Zwrot Sprzętu dokonywany jest najpóźniej do godz. 20.50. 
11. Wypożyczanie i zwrot Sprzętu odbywa się w miejscu wydania:  ul. Grodowa 3, Grodzisko, 32-640 Zator. 
12. Sprawny technicznie Sprzęt w stanie niepogorszonym i znajdujący się w należytej czystości należy zwrócić  

w deklarowanym terminie. Zmiana terminu  zwrotu jest możliwa tylko za zgodą pracownika wypożyczalni. 
13. Wypożyczalnia gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie i posiadają 

odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego. Wypożyczający zobowiązany jest do 
sprawdzenia sprawności roweru przed wypożyczeniem i złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie. 

14. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony Sprzęt, zabrania się przekazywania Sprzętu 
osobom trzecim. 

15. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się  
po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

16. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód 
lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego Sprzętu. 

17. Osoba wypożyczająca Sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia 
Sprzętu do czasu jego zwrotu. Gdy Sprzęt ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony 
wypożyczający poniesie koszty szkody w całości (w wysokości odpowiadającej kosztowi naprawy sprzętu  
lub odpowiadającej wartości utraconego sprzętu podanej mu przez pracownika wypożyczalni na podstawie 
faktury z warsztatu serwisowego) wraz z kosztami wypożyczenia do momentu zgłoszenia kradzieży 
wypożyczającemu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu  
w momencie, gdy uszkodzenia jego będą znaczne, a jego naprawa stanie się nieopłacalna.  
W takim przypadku podpisywany jest protokół odmowy przyjęcia sprzętu i Wypożyczający zobowiązuje się  
do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez 
Wypożyczalnię . 

18. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed 
kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami w czasie, gdy sprzęt znajduje się w jego posiadaniu. 

19. W przypadku kradzieży Sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję  
i  Wypożyczalnię, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić Wypożyczalni. 

20. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.  
21. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie. 
22. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części  

w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia. 
23. Wypożyczający jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych  

z korzystaniem z roweru do wypożyczalni i odstawienia roweru w przypadku stwierdzenia podczas jazdy 
rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.  

24. Wypożyczalnia rowerów nie jest dedykowana dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą w celu 
osiągania przez nich dochodów, poszerzania swojej oferty w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą przy wykorzystaniu rowerów będących własnością Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
 
 
 

 

 

 



 
UMOWA WYPOŻYCZENIA 
NR ......./Grodzisko/2019 

 
 

zawarta w dniu …………………….. w ……………………., pomiędzy Stowarzyszeniem Dolina Karpia,  

w imieniu którego działa ………………. na podstawie upoważnienia nr …………………. do zawierania umów 

udzielonego w Zatorze w dniu ………………., zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ  a Panią/Panem: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

(imię i nazwisko) 

 
 …………………………………………………….................................................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

 

legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria …………...   numer......................... PESEL......................................... 

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, tj.  prawo jazdy, paszport, inny: 

……………………………………………............................................................................................................................. 
(nazwa, nr i seria  dokumentu) 

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego/ych rowerów i/lub sprzętu rowerowego zwanych dalej 
„Sprzętem”:            
rower damski, szt.…..... 
rower męski, szt.......... 
fotelik dla dziecka, szt. …….  
zabezpieczenie przed kradzieżą, szt............... 
inne………………………………………...................................................................................................... 
 

§ 2 
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni rowerów oraz akceptuje jego warunki. 
 

§ 3 
Akceptacja regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia 
umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu 
drogowego. 
 

§ 4 
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu  w dniu ………...................  o godz.: …………………. 
Przewidywany czas zwrotu wypożyczonego sprzętu  w dniu ………...................  o godz.: …………….. 
inne: ....…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 5 
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu Sprzęt sprawny  technicznie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 6 
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem  
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego korzystania. 
 

§ 7 
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego Sprzętu oraz utratę Sprzętu odpowiada 
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego Sprzętu, a w razie utraty 
Sprzętu – obowiązany jest zwrócić równowartość utraconego Sprzętu. 
 

§ 8 
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. 
 

§ 9 
Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby, jednak nie dłużej  
niż 72 godziny. 



 
§ 10 

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 
 

§ 11 
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu 
Wypożyczalni. 
 

§ 12 
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Przedstawiciel wypożyczalni: Wypożyczający: 

………………………………… ……………………………… 

 
 
 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą  

ul. Rynek 2, 32-640 Zator, tel. 33 8410584, e-mail: biuro@dolinakarpia.org. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia danych: imię (imiona)  
i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, PESEL - okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 
działań koniecznych do zawarcia umowy wypożyczenia (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b 
RODO). 

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w umowie wypożyczenia lub innym 
dokumencie(podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazuje Pani/Pan 
administratorowi inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a. W przypadku przekazywania takich 
danych administratorowi, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6  

ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą „Rowerem  

po Dolinie Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V -A Polska-

Słowacja 2014 -2020 oraz budżetu państwa i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu,  

to jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” , ul. Widok 18/1-3, 33-300 Bielsko Biała oraz specjalistycznym 

podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie Stowarzyszenia „Region 

Beskidy”. 

5. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy,  

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia umowy,  

a także dalszy okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  

na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

 

 
……………………………………………… 

czytelny podpis Wypożyczającego 

 

mailto:biuro@dolinakarpia.org


 

 

 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko Wypożyczającego) 

……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 
(PESEL) 

Grodzisko, dn. ……………………… 
 
 
 
 

  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w dniu ………………… w godz. ……..-………. odbył się przejazd 

próbny rowerem nr …………….. w wypożyczalni w Grodzisku.  

Osobiście sprawdziłem/-am stan roweru i oświadczam, że rower jest sprawny 

technicznie. 

 
 
 

….……………………………. 
(podpis Wypożyczającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOKÓŁ ODMOWY PRZYJĘCIA SPRZĘTU  

 

Sporządzony w dniu ……………….………… w Grodzisku. 

Na podstawie zawartej umowy nr…………………./Grodzisko/ 2019/ z dnia ………………… 

Pomiędzy: 

Wypożyczającym 

Pan/i 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a Wypożyczalnią. 

 

Wypożyczalnia odmawia przyjęcia sprzętu …….…………..... o numerze: …........................

Z powodu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wypożyczający  zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według 

rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię. 

 

 

 

Przedstawiciel wypożyczalni: Wypożyczający: 

………………………………… ……………………………… 


