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Regulamin wypożyczalni rowerów 

1. Wypożyczane rowery są własnością Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – 

Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie ul. T. Kosciuszki9/11, 98-290 Warta. 

2. Przedstawicielami wypożyczalni rowerów są punkty: 

- Piotr Cechowski, Jarocice 5, 98-260 Burzenin, 

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Mączkowisko” Elżbieta i Ryszard Mączka, Dzierlin 85, 

98-210 Sieradz, 

- „ G&T” s.c.”Pod Wiatrakiem”, ul Terenowa 6, 98-290 Warta, 

- PHU SUMEX Krystyna Łukasik, Oś. 40-Lecia PRL 2, 99-235 Pęczniew. 

- Ośrodek wypoczynkowo-Żeglarski Rafa-Jeziorsko, Kościanki 15, 62-730 Dobra. 

3. Rowery są wyposażone w oświetlenie, oświetlenie odblaskowe, błotniki, bagażnik, 

dzwonek. 

4. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać 

zwrócony do wypożyczalni. 

5. Aby wypożyczyć rower należy:  

- przedstawić dowód osobisty lub inny dokumenty z aktualnym zdjęciem, 

      - być osobą pełnoletnią i trzeźwą,    

    - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków        

wypożyczalni, 

- wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania 

roweru. 

6. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower. 

7. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. 

8. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu 

wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z 

wypożyczalni rowerów. 

9. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć 

przed kradzieżą. 

10. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od 

momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. 

11. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie 

zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w 

punkcie wypożyczenia roweru.  

12. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy. 

13. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 50 zł. 

15. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę. 

16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić 

wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 

17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie. 


