REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓWKS PAPROCANY
I.

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
2. Niniejszy
regulamin
obejmuje
zasady
korzystania,
warunki,
zakres
praw
i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczali rowerów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Tychach (MOSiR w Tychach) na obiekcie KS PAPROCANY, ul. Sikorskiego 110, 43100 Tychy.
3. Wypożyczalna rowerów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest czynna:
od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w godzinach od 10.00 – 19.00 od wtorku
do niedzieli.
4. Wyposażone rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.

II.

Zasady

1. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia roweru.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Rowery może wypożyczyć tylko osoba, która ukończyła 18 lat i posiada ważny dokument
tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL, nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub leków, które z definicji zabraniają lub zalecają
powstrzymywać się od kierowania pojazdami.
3. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyn.
4. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry wg cennika. Wypożyczalnia
naliczydodatkową opłatę w przypadku przekroczenia czasu wynajmu zgodnie z regułą, iż
każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina, tym samym pobierana będzie
opłata
w wysokości stawki wg cennika.
5. Wypożyczający w przypadku wcześniejszego zwrotu roweru z uwzględnię pkt 4 powyżej nie
otrzyma środków pieniężnych za godzinę/godziny którą/e nie wykorzystał.
6. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa. Wypożyczający ma prawo obejrzenia sprzętu przed podpisaniem
umowy.
7. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie
z przeznaczeniem.Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie czy
w wodzie.Rowery należy zwrócić w należytej czystości.
9. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie
deklarowanym w umowie.

10. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu
odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane
z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez wybrany przez Wypożyczalnie warsztat
serwisowy.
11. Wypożyczalnia
w
przypadku
stwierdzenia
znacznychuszkodzeń
roweru
i stwierdzenia że naprawa rowerujest nieopłacalna ma prawo do wystawienia
Wypożyczającemu rachunku na kwotę stanowiącą równowartość nowego roweru z
terminem płatności do 7 dni. Po dokonaniu przez Wypożyczającego zapłaty należności
określonej
w powyższej fakturzeWypożyczający będzie mógł w terminie 30 dni odebrać zniszczony
rower
z Wypożyczalni.
12. W przypadku użyczenia osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne
szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
13. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany
części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest
Wypożyczalnia.
14. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego
wyposażenie przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
15. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub
zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości nowego roweru lub nowego wyposażenia roweru, według faktur
przedstawionych przez Wypożyczalnie z terminem płatności do 7 dni.
16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie
użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń
wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w
trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
17. Jeżeli dogodziny otwarcia Wypożyczalni tj. do godziny 19:00 Wypożyczający nie zwróciroweru
ani nie uzgodni z Wypożyczalnią innego terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia powiadomi
policję o podejrzeniu kradzieży roweru.
18. Wszelkie skargi i wnioski na działalność wypożyczalni mogą być składane do

kierownika KS PAPROCANY.
19. Zwrotu rowerów należy dokonać na ośrodku KS PAPROCANY najpóźniej 15 minut przed
zamknięciem wypożyczali tj. do 18.45.
III Ochrona danych osobowychi ochrona wizerunku podczas przebywania na terenie obiektu:

2.1. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg
zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania

na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji
lub reklamy działania obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR,
a także ew. sponsorów.
2.2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w
działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby
przebywające na obiekcie, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W
przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.
2.3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku
konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia
podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu
oddzielna zgoda.
2.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku,
a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub
sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest
całkowicie dobrowolne.
2.5. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo
przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując
swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego12 z zastrzeżeniem, że nie ma
możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały
przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane
drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia,
jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej
sprawy.
2.6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonanego przez inne osoby
obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego
Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom
bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
2.7. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania
jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie
obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.
2.8. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl
w zakładce ,,Regulaminy i obowiązek informacyjny”
Postanowienia końcowe:

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne
ze złożeniem przez Wypożyczającegooświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym

bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu
drogowego.
2. MOSiR w Tychach jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Informacje
o zmianach do niniejszego Regulaminu będą dostępne pod adresem: www.mosir.tychy.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawoo ruchu drogowym (Dz.
U. 2016 r. poz. 352).

