
 

REGULAMIN  

WYPOŻYCZALNI ROWERÓW  ELEKTRYCZNYCH    

 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Klientów 

korzystających z wypożyczalni rowerów elektrycznych w Głuszycy (zwanej dalej: 

„Wypożyczalnią”).   

2. Wypożyczalnia prowadzona jest przy Centrum Przesiadkowym przy  

ul. Łukasiewicza w Głuszycy. Z Wypożyczalnią można kontaktować się również telefonicznie 

pod nr 501 615 104.  

3. W ramach Wypożyczalni z rowerów elektrycznych korzystać mogą nieodpłatnie wyłącznie 

mieszkańcy Gminy Głuszyca. 

4. Wypożyczalnia czynna jest w sezonie 2020 od wtorku do czwartku w godzinach  

10:00-14:00, w piątki w godzinach 9:00-14:00, w soboty w godzinach 9:00-12:00. Istnieje 

możliwość zmian godzin otwarcia Wypożyczalni, a także jej zamknięcia w przypadku 

wystąpienia niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z rowerów elektrycznych. 

5. Wypożyczenie rowerów elektrycznych wymaga spełnienia łącznie następujących 

warunków: 

a) ukończone 18 lat, 

b) osoba wypożyczająca i użytkująca rower elektryczny nie może być pod wpływem alkoholu 

lub po jego spożyciu oraz środków odurzających, substancji psychotropowych lub  środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków, które z definicji 

zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami, 

c) przedstawienie ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość (dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy itp.), 

d) zawarcie umowy wypożyczenia roweru elektrycznego według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Klient zobowiązuje się do: 

a) korzystania z roweru elektrycznego zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi  

i wyłącznie w celach rekreacyjnych, 

b) zwrotu roweru elektrycznego do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym (sprawnego 

technicznie), czystego oraz w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu. Dowód 

zwrotu sprzętu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

c) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z wypożyczonego roweru 

elektrycznego Wypożyczalni i odstawienia go do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia 

jakiejkolwiek usterki podczas użytkowania, 

d) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany 

części w wypożyczonym rowerze elektrycznym, 

e) pokrycia kosztów naprawy roweru elektrycznego wynikłych z winy Klienta lub zakupu 

nowego roweru elektrycznego w przypadku jego uszkodzenia w takim stopniu, że koszt 

naprawy przewyższy jego wartość, 



f) stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej, straży ochrony przyrody, pracowników 

Wypożyczalni oraz innych służb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

g) pokrycia wszelkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru elektrycznego 

wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, 

h) przestrzegania zasad poruszania się po drogach zgodnie z przepisami Prawa o ruchu 

drogowym. 

7. Każdy rower elektryczny wypożyczany jest za pobraniem kaucji w wysokości 100,00 zł, 

(słownie: sto złotych zero groszy) w gotówce za pokwitowaniem w celu zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu jego ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia oraz w przypadku zwrotu    

w stanie zabłoconym/brudnym. 

8. Rozliczenie kaucji następuje po zwrocie roweru elektrycznego, według następujących 

zasad:  

a) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczenia możliwego do określenia i wyceny 

przez Wypożyczalnię - na podstawie aktualnych cen rynkowych - kaucja zostanie 

pomniejszona o koszt naprawy, 

b) w przypadku innych niż określone w lit. a) uszkodzeń i konieczności oddania roweru 

elektrycznego do serwisu - kaucja zostanie zatrzymana w pełnej wysokości do chwili 

rozliczenia z serwisem. Po wykonaniu usługi serwisowej Wypożyczalnia skontaktuje się            z 

Klientem w celu ustalenia zwrotu pozostałej po rozliczeniu kaucji lub koniecznej dopłaty,    w 

przypadku gdy koszt usługi serwisowej przewyższy wysokość kaucji, 

c) w przypadku zwrot roweru elektrycznego zabłoconego/brudnego – kaucja zostanie 

pomniejszona o koszt mycia i czyszczenia w wysokości 20,00 zł, 

d) w przypadku zwrotu roweru elektrycznego w stanie niepogorszonym oraz czystego - kaucja 

zostanie zwrócona w pełnej wysokości. 

9. Koszt usługi serwisowej ustala Wypożyczalnia w oparciu o faktyczną cenę naprawy. 

10. Rower elektryczny wypożyczany jest maksymalnie na kolejne 24 godziny lub na czas  

od soboty do wtorku do godz. 10:30. 

11. Osoba pełnoletnia może wypożyczyć jeden rower elektryczny dla siebie oraz po jednym 

rowerze elektrycznym dla każdej osoby małoletniej, którą reprezentuje jako przedstawiciel 

ustawowy. 

12. Istnieje możliwość rezerwacji roweru elektrycznego na weekend. Rezerwacji można 

dokonać osobiście lub telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiór 

roweru elektrycznego powinien nastąpić najpóźniej w sobotę do godziny 11:30. W przypadku 

nieodebrania roweru elektrycznego w umówionym czasie rezerwacja wygasa. 

13. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wypożyczenia roweru elektrycznego pod warunkiem 

braku innych rezerwacji. Decyzję o możliwości wydłużenia czasu wypożyczenia podejmuje 

Wypożyczalnia. 

14. W trakcie korzystania z roweru elektrycznego nie wolno: 

a) spożywać alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków, które z definicji 

zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami, 

b) pozostawiać roweru elektrycznego bez odpowiedniego nadzoru, 



c) użyczać lub podnajmować wypożyczonego roweru elektrycznego osobom trzecim. 

15. W przypadku: 

a) powzięcia przez Wypożyczalnię informacji o nieprzestrzeganiu zapisów Regulaminu,           w 

szczególności o niewłaściwym użytkowaniu roweru elektrycznego, Wypożyczalnia może 

żądać natychmiastowego zwrotu tego roweru i podjąć czynności zmierzające do jego 

fizycznego odebrania, 

b) utraty wypożyczonego roweru elektrycznego na skutek okoliczności, za które Klient ponosi 

odpowiedzialność, w tym kradzieży wynikłej z pozostawienia roweru elektrycznego bez 

odpowiedniego nadzoru lub jego zagubienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu wartości 

roweru elektrycznego, 

c) o kradzieży roweru elektrycznego, Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję,    

a następnie przedstawić Wypożyczalni zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży, 

d) niezwrócenia roweru elektrycznego do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu 

i niepoinformowania Wypożyczalni o tym fakcie, dane Klienta będą przekazane policji 

z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Klienta, 

 

e) Klientowi, który nie przestrzegał Regulaminu, Wypożyczalnia ma prawo odmówić 

wypożyczenia roweru elektrycznego w przyszłości. 

16. Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności wobec Klienta za wszelkie szkody i krzywdy 

będące wynikiem korzystania z roweru elektrycznego. 

18. Odbiór i zwrot roweru elektrycznego odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczalni. 

19. Klienci korzystający z wypożyczalni zobowiązani są  do przestrzegania                            i 

stosowania się  do wymogów sanitarnych  określonych w  załączniku nr 3                      do 

niniejszego Regulaminu w okresie ich obowiązywania.  

20. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Wypożyczalni oraz na stronie  internetowej 
www.gluszyca.pl Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy www.ckmbp.gluszyca.pl. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
 
 

http://www.ckmbp.gluszyca.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych  
 

 
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU Nr .........../.............. 

 
zawarta w dniu .................................. 

 
pomiędzy: Wypożyczalnią rowerów elektrycznych (zwaną dalej „Wypożyczalnią”), 
a 
Imię i nazwisko ..................................................................… Adres.................................................… 
 
………………………………………………… PESEL...................................................  
Nr dokumentu tożsamości ...................................... tel. ..................................... (zwanym dalej 
Wypożyczającym). 
 
Wypożyczalnia udostępnia od dnia ………………...….. godz. ………............ do 
dnia ………………………. godz. ..........…….... Wypożyczającemu n/w sprzęt: 
 

Lp. Przedmiot wypożyczenia Ilość Cena jednostkowa 
w zł 

Wartość w zł 

 Rower elektryczny z baterią 
 

   

     

 
Uwagi.................................................................................................................................................... 
Podpisując niniejszą umowę Wypożyczający oświadcza: 
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych i akceptuję jego 
warunki. 
2. Zapoznałem/am się z instrukcją obsługi roweru i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 
3. Wypożyczony sprzęt jest sprawny technicznie. 
4. Ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt. 
5. Mój stan zdrowia pozwala na korzystanie z przedmiotu wypożyczenia bez ograniczeń. 
6. Posiadam umiejętność jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, pozwalające na bezpieczne 
korzystanie z wypożyczonego roweru. 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia 
realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 
2017 poz. 880 z późn. Zm.). 

 
Potwierdzenie wydania sprzętu 

 
 

............................................      ................................................. 
         Czytelny podpis Wypożyczającego            pracownik Wypożyczalni 

 
KAUCJA 

 

Data Kwota Podpis przyjmującego 
wpłatę  

Uwagi  

    

 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych  

 
 
 

DOWÓD ZWROTU SPRZĘTU 
 
 
Data zwrotu:..............................  Godzina zwrotu:................................................................................. 
 
Zwracający (imię i nazwisko)................................................................................................................ 
 
Przyjmujący (imię i nazwisko)............................................................................................................... 
 
 

1. Zwrotu/Odbioru dokonano bez zastrzeżeń co do jakości i ilości sprzętu* 
 
 

2. Uwagi pracownika wypożyczalni :........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………* 
 
3. Uwagi Wypożyczającego: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………* 
 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia 

realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych 
przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.)  

 
 

............................................      ................................................. 
          Czytelny podpis Zwracającego                Czytelny podpis 
Przyjmującego 
 
 
 
 

Data Kwota zwrócona 
Wypożyczającemu 

Kwota 
zatrzymana 

Podpis 
Wypożyczającego 

Podpis 
pracownika 

wypożyczalni 

     

     

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych  
 
 

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa osoby korzystające  
z wypożyczalni rowerów elektrycznych mieszczącej się przy Centrum Przesiadkowym 
w Głuszycy są zobowiązane do zastosowania się do poniższych zasad: 

1. Rezerwacja rowerów odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną. 
 

2. Wypożyczający umawiają się telefonicznie z pracownikiem wypożyczalni na 
określoną godzinę odbioru i zwrotu roweru. 
 

3. Podczas odbioru i zwrotu roweru wypożyczający muszą mieć osłonięte usta i 
nos oraz założone rękawiczki. 
 

4. Po wejściu do budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia, należy zdezynfekować 
ręce. 

 
5. Należy zachować 2-metrową odległości od innych w przestrzeni publicznej. 

 

6. Zawieszone zostaje do odwołania wypożyczanie kasków rowerowych. 
 

7. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do dezynfekcji roweru po każdym 
użyciu środkiem o działaniu wirusobójczym z zachowaniem zalecanego przez 
producenta  czasu kontaktu preparatu z powierzchnią.  

 

 

 
 

 

 

 


