UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU W PARKU TURYSTYKI W BRENNEJ
nr ……. /2022

Zawarta w dniu ………… 2022 r. w Brennej, pomiędzy Ośrodkiem Promocji, Kultury i Sportu Gminy
Brenna z siedzibą w Brennej 43-438 przy ul. Wyzwolenia 77, NIP: 548 243 40 81,
(nr tel. do wypożyczalni 539-931-213)
reprezentowanym przez Łukasza Muschiola – zastępcę Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM
a
Panem / Panią ………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)
Zamieszkałym / Zamieszkałą w …………………………………………………………………………
(adres)
PESEL:.……………………………………………

Nr telefonu:…………………………………………

zwanym / zwaną w dalszej części umowy NAJEMCY,
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu na zasadach
określonych w Regulaminie Wypożyczalni Rowerów w Parku Turystyki w Brennej.
§2
Wypożyczający oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Rowerów
w Parku Turystyki w Brennej, który stanowi integralną cześć niniejszej umowy.
§3
Wypożyczający wypożycza następujący sprzęt:
Rower …………………………………………………………………………………………………………………………
(nr roweru, ilość, typ: damski, męski, dziecięcy)
Kask: ………………………………………………………………………………………………………………………….
(ilość)
Fotelik dziecięcy………………………………………………………………………………………………………..
(ilość)
Data i godzina wypożyczenia……………………………………………………………….………………………
Przewidywany czas zwrotu: ………………………………………………………………………………………..
§4
Miejsce zwrotu przedmiotu umowy: wypożyczalnia w Parku Turystyki w Brennej (ul. Malinowa 2b,
43-438 Brenna).
§5
Wypożyczający podpisując niniejszą umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni
rowerów w Parku Turystyki w Brennej i akceptuje jego zapisy.

§6
Wypożyczający podpisując niniejszą umowę oświadcza, iż wypożyczany sprzęt jest sprawny
technicznie i nie wnosi żadnych uwag co do jego stanu.
§7
Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
§8
Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na monitorowanie roweru za pomocą
systemu GPS. Śledzenie roweru jest uruchamiane w razie potrzeby (kradzież, przekroczenie
deklarowanego czasu wypożyczenia) oraz inne niemożliwe na ten moment do przewidzenia
okoliczności.
Wynajmujący oświadcza, że został poinformowany o wbudowanym systemie GPS i wyraża zgodę na
jego aktywność podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz archiwizacji. Przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i prawo do ich poprawiania. Prawo
do usunięcia danych osobowych oraz zapomnienia zostało ograniczone ze względu na rozliczalność
projektu. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do
Państwa danych będzie mieć wgląd Zarządzający Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.

§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron umowy.

……………………………………………
Wynajmujący

………………………………………..
Najemca

Ośrodek Promocji, Kultury
i Sportu Gminy Brenna

Trwałość projektu "Beskidy na rowerze" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

