
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W PARKU TURYSTYKI W BRENNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczalni rowerów w Parku Turystyki w Brennej” (zwany dalej 

Regulaminem) został wydany przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą 

w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP: 548-243-40-81, zwany dalej 

WYNAJMUJĄCYM. 

 
2. Regulamin określa szczegółowe warunki najmu rowerów oraz sprzętu rowerowego (kask 

rowerowy, fotelik dziecięcy) od Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna na podstawie 

zawieranych umów najmu. Regulamin stanowi integralną części umowy wypożyczenia. 

 
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

- NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą rower i sprzęt wskazany w Umowie 

najmu, 

- WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 

- SPRZĘT – należy przez to rozumieć rower, kask rowerowy bądź rowerowy fotelik dziecięcy. 

 
4. Wypożyczalnia rowerów znajduje się w Parku Turystyki w Brennej przy ul. Malinowej 2B, 

43-438 Brenna. 

 
5. Wypożyczany sprzęt jest własnością Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

 
 
II. PRZEDMIOT NAJMU 

 

1. Przedmiotem umów najmu są rowery wraz z wbudowanym systemem GPS, kaski rowerowe 

i rowerowe foteliki dziecięce. 

 

III. NAJEMCA 
 

1. Najemcą roweru może być osoba, która: 

- ukończyła 18 lat i przedstawi pracownikowi wypożyczalni ważny dokument stwierdzający 

tożsamość, z którego pracownik wypożyczalni uzyska dane niezbędne do podpisania umowy najmu. 

Osoba poniżej 18 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej 

upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower 

oraz osobę z niego korzystającą; 

- nie znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

innych leków, po których zażyciu zabrania się lub zaleca powstrzymanie od kierowania pojazdami, 

- podpisze umowę najmu. 



IV. UMOWA NAJMU 
 

1. Umowa najmu jest niezbędna do wypożyczenia roweru oraz sprzętu. Reguluje w szczególności 

liczbę i typ wypożyczanych rowerów, sprzętu, okres wypożyczenia (data, godzina wypożyczenia 

i zwrotu). Przedmiotowy regulamin stanowi integralną część umowy najmu, a Wynajmujący 

podpisując umowę najmu zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. 
 

2. Sprzęt wypożycza się na następujący okres czasu i za następującą opłatą: 

- 4 godziny – 20 zł 

- cały dzień – 40 zł  

(przez stwierdzenie cały dzień rozumie się maksymalny czas pracy wypożyczalni w danym 

dniu. Godziny otwarcia w zależności od danego miesiąca mogą ulec zmianie. Informacji na temat 

bieżących godzin funkcjonowania wypożyczalni udziela pracownik wypożyczalni bądź pracownik 

OPKIS pod numerem telefonu 334740601 lub 539931213 
 

3. Jeżeli godzina zakończenia najmu sprzętu jest identyczna z godziną zakończenia pracy 

wypożyczalni, wypożyczany sprzęt należy zwrócić 15 minut przed planowanym zamknięciem 

wypożyczalni. 
 

4. Rowery wypożyczane są tylko i wyłącznie razem z kaskiem rowerowym. Wypożyczenie roweru jest 

bezpłatnie, natomiast za kaski rowerowe pobierana jest opłata wg cennika. Posiadanie swojego 

kasku nie zwalnia najemcy z obowiązku wypożyczenia kasku w wypożyczalni. Do każdego 

wypożyczanego roweru należy wypożyczyć jeden kask rowerowy. 

 

V. OBOWIĄZKI NAJEMCY 

 
1. Najemca zobowiązany jest do: 

- eksploatacji roweru oraz sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

- korzystania z roweru w kasku rowerowym, 

- zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie obowiązywania 

umowy najmu, 

- sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu w obecności pracownika wypożyczalni, 

przed podpisaniem umowy najmu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia najemca winien zgłosić przed 

podpisaniem umowy najmu. Podpisaniem umowy najmu najemca oświadcza, że wypożyczany sprzęt 

jest sprawny technicznie i nie ma uwag co do jego stanu, 

- zwrotu wynajmowanego sprzętu do miejsca wypożyczenia zgodnie z zadeklarowanym czasem 

najmu podanym w umowie najmu. Za przekroczenie deklarowanego czasu najmu naliczane są kary 

umowne wg cennika. Zwracany sprzęt musi być sprawny technicznie, w stanie nieuszkodzonym. 

Za wszelkie usterki, zniszczenia wynikłe z winy najemcy, które wykryje pracownik wypożyczalni 

w momencie zwrotu sprzętu najemca zostanie obciążony kwotą wynikającą z cennika, który określa 

koszty naprawy zniszczeń, usterek, 



- pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru, 

- zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą w czasie trwania umowy najmu, 

- powiadomienia pracownika wypożyczalni oraz Policji w przypadku kradzieży sprzętu, 

- przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

- korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego, 

wyjątek stanowi sytuacja, kiedy najemca wypożycza rower dla osoby poniżej 18 r.ż., wtedy zapis o 

wykorzystaniu roweru wyłącznie do użytku osobistego nie obowiązuje, 

- nie używania roweru w sposób zagrażający życiu najemcy bądź osób trzecich, w szczególności 

zabrania się skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów, pchania, ciągnięcia czegokolwiek przy użyciu 

wynajmowanego roweru, 

- zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części 

w wypożyczonym rowerze, 

- niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi 

wypożyczalni i odstawienia go do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem 

jakiejkolwiek jego usterki, która wystąpiła w czasie jego użytkowania, 
 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów, 

- w przypadku stwierdzenia niezastosowania się do zakazu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu 

narkotyków bądź innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, po których 

zażyciu zabrania się lub zaleca powstrzymanie od kierowania pojazdami w trakcie korzystania z 

wypożyczonego sprzętu, przerywa się wynajem w miejscu, w którym to nastąpiło, Najemca ponosi 

koszt transportu roweru do wypożyczalni, nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystany czas 

najmu, 

- pracownik wypożyczalni ma prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że najemca 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków, o których mowa powyżej, 

- wypożyczane rowery mają wbudowany system GPS, o czym najemca został poinformowany, 

- wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa zdarzeń  

losowych takich jak kolizja, upadek, przemęczenie oraz inne niemożliwe w tej chwili do przewidzenia 

okoliczności oraz wynikające z nich skutki bądź uszczerbki na zdrowiu, 

- właściciel wypożyczalni nie jest organizatorem wycieczek rowerowych i nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez najemcę 

przepisów obowiązującego prawa, jak również z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń 

powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru, 

- rowery dostępne w wypożyczalni przeznaczone są do jazdy w dzień, 

- wynajem sprzętu jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin 



dostępny jest w wypożyczalni rowerowej w Parku Turystyki oraz na stronach internetowych: 

www.brenna.org.pl oraz www.rowerybrenna.pl, 

- rowery posiadają wyposażenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

 

 


