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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 35/2021Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie 

z dnia 21.07.2021 
 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ROWERÓW 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw 

i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów turystycznych 

z Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. 

2. Wypożyczalnia rowerów turystycznych jest czynna od 1 lipca do 31 października przez 

7 dni w tygodniu. 

3. Rowery można wypożyczać pod adresem: 

a) Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Promenada”, ul Szpitalna 4, 27-500 Opatów 

w godzinach funkcjonowania obiektu. 

 

Zasady ogólne korzystania z wypożyczalni 

1. Wypożyczane rowery są administrowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie. 

2. Warunkiem wypożyczenia rowerów jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu 

prze Wypożyczającego. 

3. W chwili podpisania druku oświadczenia (Załącznik 1) o zapoznaniu się z niniejszym 

regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie, 

Wypożyczający zawiera Umowę wypożyczenia roweru z Powiatowym Centrum Kultury 

w Opatowie. 

4. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności 

używać roweru zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie. 

5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne. 

6. Rowery te wyposażone są w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki. 

7. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny zostać zwrócone do 

wypożyczalni. 

8. Rowery są specjalnie oznakowane. 

9. Wypożyczający rower zobowiązuje się na następujące warunki: 

a) posiadać ukończone co najmniej 18 lat, 

b) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty),  

c) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu wypożyczonego roweru 

sprawnego technicznie, 
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d) osoba poniżej 18 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby 

pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad nią, która bierze pełną odpowiedzialność za 

wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą, 

e) osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu 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. 

 

Odpowiedzialność/ zobowiązanie 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do: 

a) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, 

b) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego 

technicznie w stanie nieuszkodzonym, z terminem zgodnym z deklarowanym czasem 

zwrotu, 

c) korzystania z roweru wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku 

osobistego Wypożyczającego, 

d) przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim, 

e) nieużywania rowerów w celu wyścigu, skoków, sztuczek kaskaderskich itp. oraz 

wykorzystywania dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek, 

f) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z rowerów 

pracownikowi Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie i odstawienia roweru 

w miejscu zwrotu w przypadku stwierdzenia podczas jazdy jakiejkolwiek usterki 

roweru, 

g) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, 

wymiany części w wypożyczonym rowerze, 

h) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia wynikłych 

z winy Wypożyczającego, 

i) pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia 

roweru wypożyczonego. 

2. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, bądź osprzętu na skutek 

kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości 

kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu (na podstawie 

cen wg cennika wyznaczonego przez serwisanta). 

3. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi 

odpowiedzialność prawną i materialną. W przypadku utraty roweru, Wypożyczający 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości Romet Gazela (szary) – 

1 074,00 zł, Romet Gazela Limited (biały) – 1 074,00 zł, Romet Angel – 550,00 zł, co nie 

ogranicza prawa Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie do dochodzenia 

odszkodowania w pełnym zakresie. 

4. 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.  
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5. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

6. Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki 

i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i u osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania 

roweru przez Wypożyczającego.  

7. Pełną odpowiedzialność za wypadki i wszelkie szkody powstała w czasie korzystania 

z wypożyczonego roweru (również na rzecz osób trzecich) ponosi Wypożyczający, który 

zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z tytuły 

wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania 

z wypożyczonego roweru. 

8. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru, należy sporządzić Protokół 

Zniszczenia Roweru (Załącznik 2), który jest wypełniany przez Pracownika Powiatowego 

Centrum Kultury w Opatowie przy udziale Wypożyczającego i stanowi podstawę do 

rozliczenia wyrządzonej szkody. 

9. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest 

wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów w sposób telefoniczny – 

507 737 749 lub e-mail – pcktir@opatow.pl. 

10. Pracownik wypożyczający rower ma prawo odmówić wypożyczenia roweru, gdy: 

a) Wypożyczający jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod 

wpływem środków odurzających, 

b) uzna, że Wypożyczający nie daje gwarancji spełnienia warunków Regulaminu. 

 

Zwrot Rowerów 

1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego roweru/ów zgodnie 

z ustalonym okresem wypożyczenia, jednak nie później niż w ciągu 72 h, licząc od daty 

i godziny wypożyczenia. Niezwrócenie roweru/ów we wskazanym czasie jest traktowane 

jako naruszenie Regulaminu. Dane Wypożyczającego mogą zostać przekazane Policji 

z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez 

Wypożyczającego. 

2. Wypożyczający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zwrotu wypożyczonego 

roweru. 

 

Postanowienia Końcowe 

1. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone przez Powiatowe 

Centrum Kultury w Opatowie zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących 

przepisach prawa. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Wypożyczania Rowerów 

 

 

………………………………….. 

Nr wypożyczenia roweru 
Opatów, ……………………………… 

(data, godzina) 

 
OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZENIA ROWERU 

I ZAPOZNANIA SIĘ REGULAMINEM WYPOŻYCZANIA ROWERÓW 

 

Dane Wypożyczającego: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..…………………… 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………….………….. 

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………… 

Czas planowanego wypożyczenia roweru……………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em i akceptuję warunki Regulaminu Wypożyczania Rowerów 

w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie oraz jestem świadoma/y odpowiedzialności za 

ewentualne zdarzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonych rowerów, tj.: 

 

1. Rower Romet Gazela (szary) - ………. sztuk, o numerze fabrycznym …………………….…….… 

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

2. Rower Romet Gazela Limited (biały) - ………. sztuk, o numerze fabrycznym ……………..…..… 

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

3. Rower Angel - ………. sztuk, o numerze fabrycznym …….……………………………………..… 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że wypożyczam rower/y sprawy technicznie. 

Zobowiązuję się zwrócić rower/y w nienaruszonym stanie dnia ………. do godziny ………. 

 

 

…………………………………………    …..……………………… 

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie     Wypożyczający 

___________________________________________________________________________ 

Potwierdzam zwrot wypożyczonego roweru/ów 

 

…..………………………   …………………………………………  
(data, godzina)       Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie  

 

 

UWAGI: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Wypożyczania Rowerów 

 

 

………………………………….. 

Nr wypożyczenia roweru 
Opatów, ……………………………… 

(data, godzina) 

 
PROTOKÓŁ STWIERDZENIA USZKODZENIA ROWERU 

 

Dane Wypożyczającego: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..…………………… 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………….………….. 

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………… 

Czas planowanego wypożyczenia roweru……………………………………………………………… 

 

Data stwierdzenia uszkodzenia ……………………………………………………………………….. 

Rodzaj i zakres uszkodzeń……………………………………………………………………………. 

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

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

 

Wartość uszkodzeń została ustalona zgodnie z cennikiem naprawy/ wymiany uszkodzonych elementów 

wg cennika wyznaczonego przez serwisanta w kwocie …………………………. zł (słownie: 

…………………………………………………..) 

 

Wypożyczający wpłacił ustaloną kwotę gotówką do Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

…………………………………………    …..……………………… 

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie     Wypożyczający 
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