UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU
NR …………/2018
Zawarta w dniu ………………........................... w Tychach, pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychyprowadzącym wypożyczalnie
rowerów przy KS Paprocany w Tychach, ul. Sikorskiego 110, zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ,
a
Panem/Panią ………………………………………………………………………..
zamieszkały/-ą: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującym/ -ą się dokumentem tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport):
seria/numer dokumentu: ………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………………..… wydanym przez: ………………………………………………………………………………
numer telefonu: ……………………………………………………… ( do wykorzystania w razie wypadku lub opóźnionego zwrotu
sprzętu )
zwanym/ -ą dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu rowerowego na warunkach określonych w regulaminie
Wypożyczalni RowerówKSPaprocany w Tychach.
§2
Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu o godz. …..………………..
Przewidywalny czas wypożyczenia roweru (godzina) ……………………………………………….
Ilość wypożyczonych rowerów ………….. oraz nr porządkowy/e ……………………….. i nr ramy :
Liczba sztuk kasków: ……………
§3
1. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni oraz akceptuje jego warunki.
2. Wypożyczający oświadcza, iż Wypożyczalnia przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Wypożyczający oświadcza również o braku przeciwskazań umożliwiającym bezpieczne poruszanie się
na rowerze oraz że posiada umiejętności jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego.
4. Wypożyczający wyraża zgodę na spisanie danych osobowych
§4
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§5
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Wypożyczali.
§6
Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYPOŻYCZALNIAWYPOŻYCZAJĄCY
………………..……………………………… …………………..………………………
Godzina zwrotu sprzętu rowerowego: …………………………………..
Podpis pracownika Wypożyczalni:: …………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procedury wypożyczania rowerów, dochodzenia roszczeń z tym związanych przez
MiejskiOśrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 roku i Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procedury wypożyczania rowerów, dochodzenia roszczeń z tym związanych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 roku i Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

