REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW INTEGRACYJNYCH
I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez użytkowników z przystawek do
wózków inwalidzkich z napędem ręcznym, przystawek do wózków inwalidzkich z napędem
elektrycznym, rowerów typu tandem oraz rowerów trójkołowych, zwanych dalej: „Rowerami",
a także zakres praw i odpowiedzialności Operatora Wypożyczalni.
2. Wypożyczalnia Rowerów Integracyjnych jest własnością Gminy Miasto Kołobrzeg, Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, zwanego dalej także “Operatorem Wypożyczalni”
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38.
3. Regulamin Rowerów Integracyjnych wraz z Informacją dla wypożyczającego sprzęt dla
niepełnosprawnych udostępniony jest na stronie internetowej www.sport.kolobrzeg.pl,
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Dokument ten można otrzymać również w siedzibie Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych na
Stadionie im. Sebastiana Karpiniuka przy ulicy Śliwińskiego 10 w Kołobrzegu.
II. Definicje:
1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły korzystania, warunki, zakres praw i
odpowiedzialności, którego akceptacja, po zapoznaniu się z nim, stanowi warunek korzystania z
zasobów Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych.
2. Oświadczenie – dokument niezbędny do podpisania przez Wypożyczającego ( załącznik nr 1 )
3. Wypożyczalnia – Wypożyczalnia Rowerów Integracyjnych, prowadzona przez Operatora
Wypożyczalni.
4. Operator Wypożyczalni – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
5. Wypożyczający – pełnoletni klient Wypożyczalni, który zaakceptował Regulamin i warunki
oświadczenia lub małoletni klient Wypożyczalni, którego przedstawiciele ustawowi lub
opiekunowie prawni zaakceptowali Regulamin i warunki Oświadczenia oraz złożyli oświadczenie
przewidziane niniejszym Regulaminem.
6. Rower/rowery – przystawki do wózków inwalidzkich z napędem hybrydowym para i terra,
przystawki do wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym, rower typu tandem oraz rower
trójkołowy, należące do zasobów wypożyczalni.
7. Zasoby wypożyczalni – rowery, przeznaczone do wypożyczania przez Operatora Wypożyczalni
Rowerów Integracyjnych.
8. Biuro Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych - miejsce kontaktu Wypożyczającego z Operatorem
Wypożyczalni. Znajduje się pod adresem: Stadion im. Sebastiana Karpiniuka przy ulicy
Śliwińskiego 10 w Kołobrzegu, telefon 517 646 162
III. Postanowienia szczegółowe:
1. Rowery są przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających wszelkiego rodzaju ograniczenia
(okazanie dokumentu), które nie pozwalają im korzystać ze standardowych rowerów oraz dla
opiekunów/asystentów/wolontariuszy w czasie sprawowania pieczy – asysty nad
Wypożyczającym, korzystającym z zasobów wypożyczalni;
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2. Wypożyczający posiadający niepełnosprawność ruchową, która uniemożliwia mu samodzielne
poruszanie się bez wózka lub innych niezbędnych pomocy, może korzystać z zasobów
wypożyczalni pod warunkiem obecności – asysty opiekuna/asystenta/wolontariusza. Operator
Wypożyczalni nie zapewnia obecności – asysty opiekuna/asystenta/wolontariusza. W przypadku
braku obecności – asysty opiekuna/asystenta/wolontariusza Wypożyczający może korzystać z
zasobów wypożyczalni pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z
obecności – asysty opiekuna/asystenta/wolontariusza. W przypadku małoletnich ww.
oświadczenie składa ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
3. Wypożyczający może skontaktować się z Operatorem Wypożyczalni w celu zainstalowania
przystawki rowerowej pod wózek inwalidzki. Przystawki można montować wyłącznie do wózków
o sztywnej konstrukcji ramy.
4. Wypożyczenie roweru jest możliwe w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim kontakcie
telefonicznym z osobą odpowiedzialną ( numer telefonu 517 646 162 ). Zwrot sprzętu przez
Wypożyczającego następuje najpóźniej do godziny 20:00 w dniu w którym rower został
wypożyczony.
5. Rowery są udostępniane (wypożyczane) nieodpłatnie w wyznaczonym czasie i miejscu do
swobodnego użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz w przypadku osób niewidomych i
niedowidzących do użytkowania przez ich przewodników. Wypożyczającego, a w przypadku
osób małoletnich ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, w związku z
korzystaniem z zasobów wypożyczalni w pełni obciąża obowiązek spełnienia wymagań
przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ruchu drogowego, w szczególności
przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
6. Udostępnienie rowerów odbywa się na podstawie podpisania przez Wypożyczającego
oświadczenia ( załącznik nr 1 ).
7. Wypożyczający w momencie wypożyczenia roweru jest zobowiązany do:
a. okazania ważnego dokumentu tożsamości ;
b. zapoznania się z regulaminem i podpisania oświadczenia ( załącznik nr 1)
c. wypożyczający powinien posiadać ze sobą podczas przejażdżek rowerowych telefon
komórkowy z numerem podanym w oświadczeniu ;
d. określenia Operatorowi Wypożyczalni planowanego czasu wypożyczenia roweru; czas
korzystania z roweru nie może przekraczać 12 godzin (wyłączając przypadki specjalne, które
wymagają pisemnej zgody Operatora);
e. wskazania Operatorowi Wypożyczalni trasy lub przybliżonego terenu, po którym
Wypożyczający będzie się poruszał na rowerze, jeśli obszar ten znajduje się poza granicami
miasta Kołobrzeg.
8. Przed wypożyczeniem Obowiązkiem Wypożyczającego jest zapoznanie się, ze stanie
technicznym w szczególności stanem opon i hamulców.
9. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru
Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia usterki Operatorowi
Wypożyczalni oraz przetransportowanie go do siedziby wypożyczalni przy ulicy Śliwińskiego 10.
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10. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru może skutkować
jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy
Wypożyczający mógł dostrzec niesprawność roweru.
11. Osoby poniżej 18-go roku życia (małoletni) mogą korzystać z zasobów Wypożyczalni tylko po
uprzednim przekazaniu Operatorowi Wypożyczalni pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych
lub opiekunów prawnych (obecność obowiązkowa z małoletnim Wypożyczającym) po akceptacji
przez nich Regulaminu oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z nienależytym użytkowaniem.
12. Zabronione jest korzystanie z zasobów wypożyczalni przez osoby będące pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków
przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od
kierowania pojazdami.
13. Wypożyczający, z zastrzeżeniem warunków ubezpieczenia roweru, ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i za szkody związane z korzystaniem z niego.
14. Wypożyczający jest zobowiązany do dbania o wypożyczony sprzęt, w tym o jego
bezpieczeństwo oraz do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w mieniu spowodowanej kolizją lub udziałem osób
trzecich, Wypożyczający ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Operatora
Wypożyczalni o tym fakcie, dzwoniąc na następujący numer telefonu (517 646 162) , oraz
niezwłocznie zgłosić fakt kolizji/wypadku z udziałem osób trzecich Policji i innym służbom
ratunkowym.
16. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek
natychmiastowego powiadomienia Operatora Wypożyczalni o tym fakcie, dzwoniąc na
następujący numer telefonu (517 646 162) oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) na
Policję.
17. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości
roweru lub jego wyposażenia, w przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia
na skutek kradzieży lub zagubienia.
18. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, osoba piesza),
Wypożyczający ma obowiązek poinformowania Operatora Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, na
wskazany w punkcie 16. i 17. numer telefonu oraz przetransportowanie roweru w wyznaczonych
godzinach do siedziby Wypożyczalni przy ulicy Śliwińskiego 10. W przypadku konieczności
uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej Wypożyczający jest
zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód.
19. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez
Wypożyczającego, wynikających z jego winy. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą
odpowiedzialność do dnia zapłaty wyżej wymienionych obciążeń.
20. Operator Wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych
w bagażniku towarów lub przedmiotów zabezpieczonych w sposób nieprawidłowy.
21. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower jako
środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się po ustalonych do tego ścieżkach
rowerowych. Nie wolno wykorzystywać roweru do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek (nie
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dotyczy przystawki do wózków inwalidzkich z napędem ręcznym w zakresie w jakim służy do
ciągnięcia lub pchania podłączonego wózka inwalidzkiego).
22. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze.
23. Niezwrócenie roweru przez Wypożyczającego po upływie określonego czasu skutkuje
wszczęciem postępowania wyjaśniającego dot. niewykonania warunków wypożyczenia.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Akceptując regulamin Wypożyczający, jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni
oświadczają, iż nie są ubezwłasnowolnieni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Akceptacja Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz zapewnieniu
o umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
3. Operator Wypożyczalni zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia roweru
Wypożyczającemu, jeśli Wypożyczający nie akceptuje warunków Regulaminu, zmian
Regulaminu, naruszył w przeszłości postanowienia Regulaminu, nie zwrócił roweru w
wymaganym terminie lub zwrócił go w stanie pogorszonym z winy Wypożyczającego.
4. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
5. Operator Wypożyczalni jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie i w Informacji
dla wypożyczającego sprzęt dla niepełnosprawnych ze skutkiem na przyszłość. Informacja o
zmianach do niniejszego Regulaminu lub Informacji dla wypożyczającego sprzęt dla
niepełnosprawnych dostępna będzie pod adresem www.sport.kolobrzeg.pl.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
7. Korzystanie z rowerów może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
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