
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i
odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów Hotelu Business Faltom.  
Wraz  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  staje  się  on  Umową  między  Wypożyczającym,  a
Hotelu Business Faltom ul. Morska, Gdynia Cisowa.

2. Wypożyczalnia rowerów jest czynna: od 1 maja 2019 do 31 października 2019 codziennie
w godzinach 06.00 – 20.00.

3. Wypożyczane rowery są własnością Hotelu Business Faltom.

4. Rowery  wyposażone  są  w  linkę  zabezpieczającą  z  zamkiem  i  kluczykiem,  oświetlenie
pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki. 

5. Numery seryjne ram naszych rowerów są zapisane w  Hotelu Business Faltom a same rowery
są specjalnie oznakowane logotypem.

6. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki: 

a) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik
wypożyczalni spisze dane,

b) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego
technicznie,

c)  w przypadku poruszania się po ulicach obowiązuje posiadanie karty rowerowej lub prawo
jazdy 

d) 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.

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.

7.  Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Hotel Busines Faltom 
wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu. W przypadku przedłużenia czasu wypożyczenia – obciążenie
dopłatą.
c) korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego
Wypożyczającego.
d) przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim.



e) nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów
itp. oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
f)  niezwłocznego  zgłoszenia  problemów  związanych  z  korzystaniem  z  roweru  pracownikowi
wypożyczali  i  odstawienia  roweru do  wypożyczalni  w przypadku stwierdzenia  podczas  jazdy
rowerem 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.

8. 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 obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).

9. 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.

10.   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
Hotel  SPA Faltom z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie
korzystania z wypożyczonych rowerów.

11. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.

12.  W  przypadku  wypożyczenia  rowerów  przez  grupę  zorganizowaną  konieczne  jest
wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem sprzedaży.

13. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu lub
całkowity  brak  kontaktu,  dane  Wypożyczającego  będą  przekazane  policji  z  informacją  o
prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.

14. Pracownik wypożyczalni , może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

15. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków
Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz
Hotelu Business Faltom oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.



UMOWA WYPOŻYCZENIA NR …./2019/WR

Zawarta w dniu …………………….. w Gdyni, pomiędzy Hotel Business Faltom, ul. Morska, 
Gdynia Cisowa , NIP 586-000-15-56 zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ a
……………………………………………………………………………………………………. zamieszkałą/- ym 
…………………………………………………….
legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria ………….. numer…………………………..PESEL 
………………………………… oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość: prawo jazdy, 
paszportem, innym*:……………………………………………..seria………………. 
Numer……………………………………….., tel. kontaktowy ……………………………..……, zwanym 
dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

§ 1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego:
rower – szt….., nazwa i nr damski , męski SAVENO (podkreślić właściwy) zabezpieczenie – szt. 
……, pompka – szt. ……, inne……………………………………….

§ 2
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu 
wypożyczalni.

§ 3
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu……….roku, o godz.:……., przewidywany 
czas zwrotu (data i godz.) :……………
Miejsce zwrotu: Hotel Business Faltom  
inne…………………………………………………………………………………………………………

§ 4
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pobrano opłatę za wypożyczenie w kwocie …........

Wypożyczający Pracownik recepcji/ wypożyczalni
……………………………… ………………………………


