
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW TURYSTYCZNYCH
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

1.  Niniejszy  regulamin  obejmuje  zasady  korzystania,  warunki,  zakres  praw  i  odpowiedzialności  osób
korzystających  z  wypożyczalni  rowerów  Wyszkowskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Wyszkowie
zlokalizowanej przy ul. Geodetów 45, Hala WOSiR.
2. Wypożyczalnia rowerów WOSiR kierowana jest dla mieszkańców Wyszkowa i turystów odwiedzających
nasz region, którzy będą mieli możliwość poznawania okolicy w formie wycieczek rowerowych.
3.  Wypożyczalnia  rowerów WOSiR jest  czynna:  od poniedziałku do niedzieli  w godzinach pracy WOSiR.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie: (29) 74 302 06; (29) 74 242 69 wew. 20 albo osobiście. Rezerwacji
na sobotę, niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy można dokonać do ostatniego dnia roboczego do
godz. 16:00.
4.  Opłata za  wypożyczenie  1 roweru na cały  dzień wynosi  30 zł.  Płatność dokonywana jest  „z góry” za
deklarowaną przez Wypożyczającego ilość dni wypożyczenia roweru.
5.  Wypożyczane rowery  są  własnością  Fundacji  „Nad Bugiem” z  siedzibą  w Brańszczyku i  dzierżawione
WOSiR w celu wypożyczania mieszkańcom
6. Rowery wyposażone są w oświetlenie odblaskowe przednie i tylne, dzwonek, błotniki, bagażnik.
7. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
1) posiadać ukończone 18 lat,
2) wypożyczenie roweru następuję na podstawie pisemnego oświadczenia (karta wypożyczenia roweru) oraz
rejestracji danych Wypożyczającego,
3)  podpisania  oświadczenia  o  wypożyczeniu  roweru  i  o  zapoznaniu  się  z  niniejszym  regulaminem,
zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie,
4) osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka oraz
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.  Wypożyczalnia przekazuje do wypożyczenia rower sprawny
technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami  bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym
podpisem.
8. Wypożyczający zobowiązuje się do:
1) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
2) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj.  WOSiR w Wyszkowie, ul.  Geodetów 45, Hala WOSiR wraz
z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym
czasem zwrotu,
3)  korzystania  z  rowerów  wyłącznie  w  celach  niekomercyjnych  i  wyłącznie  dla  użytku  osobistego
Wypożyczającego,
4) przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
5)  nie  używania  rowerów w  celu:  skoków,  sztuczek  kaskaderskich,  wyścigów itp.  oraz  wykorzystywania
roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek,
6)  niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z  korzystaniem z  roweru pracownikowi  wypożyczali
i odstawienia  roweru  do  wypożyczalni  w  przypadku  stwierdzenia  podczas  jazdy  rowerem  jakiejkolwiek
usterki roweru,
7)  zaniechania  samodzielnego  dokonywania  jakichkolwiek  napraw,  modyfikacji,  wymiany  części
w wypożyczonym rowerze,
8)  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzonego  roweru  lub  jego  wyposażenia,  wynikłych  z  winy
wypożyczającego,
9) pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego,
10) Wypożyczający zobowiązany jest do jazdy w kasku rowerowym.
9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu
równowartości  kosztów  odpowiadających  wartości  roweru  oraz  jego  wyposażenia  (na  podstawie  cen
rynkowych obowiązujących w dniu stwierdzenia faktu).
10. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające
z nieprzestrzegania  przepisów  prawa  obowiązujących  w  Polsce  w  tym  wynikające  z  Kodeksu  Ruchu
Drogowego.
11. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego
roweru  ponosi  Wypożyczający.  Wypożyczający  będąc  uczestnikiem  ruchu  drogowego  jest  obowiązany
przestrzegać zasad poruszania  się  po drogach i  czyni  to  tylko  i  wyłącznie  na własną odpowiedzialność.



Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WOSiR w Wyszkowie z tytułu wypadków, poniesionych
szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego roweru.
12.  Wypożyczający  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim
związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru.
13.  Wypożyczalnia  rowerów  przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  nie  prowadzących  działalności
gospodarczej.
14.  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 WOSiR w Wyszkowie.
15.  W  przypadku  wypożyczenia  rowerów  przez  grupę  zorganizowaną  konieczne  jest  wcześniejsze
uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem WOSiR w Wyszkowie.
16. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
-  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wyszkowski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  siedzibą
w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, mail: biuro  @  w  osir.pl  .
- Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z wypożyczonego sprzętu.
-  Posiada  Pan/i  prawo  do:  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
-  Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/
korzystała z oferty WOSiR w Wyszkowie.
17.  W  przypadku  braku  zwrotu  roweru  w  zadeklarowanym  przez  Wypożyczającego  czasie  oraz
niepoinformowaniem o chęci przedłużenia okresu wypożyczenia, WOSIR uprawniony będzie do podjęcia
wszelkich możliwych kroków prawnych w stosunku do Wypożyczającego.
18.  WOSiR  przysługuje  prawo  do  odmowy  wypożyczenia  roweru  w  każdym  przypadku,  bez  podania
przyczyny.
19.  Wraz  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  staje  się  on  Umową  między  Wypożyczającym,  a  WOSiR
w Wyszkowie.

WOSiR Wyszków


