REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

(ROWERY GÓRSKIE, NARTY BIEGOWE, KIJKI NORDICK WALKING, ROWERY GÓRSKIE I
NARTY BIEGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU
„BU DO WA N A R CI A R S KI CH T R A S BIE G O WY CH Z F U N K C JĄ R E K RE A C JI LE T NI E J W
RE JO N IE G ÓR Y MO GI E LI C A WR A Z Z I N F R A S T R UK T U R A T O WA RZ Y S ZA C Ą ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw
i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni sprzętu sportowego.
2. Przez sprzęt sportowy rozumie się: rowery górskie lub narty biegowe lub kijki nordick
walking lub rowery górskie dla osób niepełnosprawnych lub narty biegowe dla
osób niepełnosprawnych zakupione w ramach projektu pn. „Budowa narciarskich
tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
3. Regulamin Wypożyczania sprzętu sportowego udostępniony jest nieodpłatnie na
stronie internetowej:
www.trasymogielica.pl
http://www.powiat.limanowa.pl,
http://www.slopnice.pl/pl,
http://www.kamienica.iap.pl/pl,
http://www.gminadobra.pl/,
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

II. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
1. Warunkiem
wypożyczenia
sprzętu
sportowego
jest
Wypożyczającego postanowień niniejszego Regulaminu.

akceptacja

przez

2. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w
szczególności używać sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem oraz na
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zasadach określonych w Regulaminie.
3. W chwili podpisania druku oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego
technicznie, Wypożyczający zawiera Umowę wypożyczenia sprzętu sportowego z
Gminą Kamienica lub Gminą Dobra lub Gminą Słopnice w zależności od miejsca
wypożyczonego sprzętu.
4. Wypożyczanym sprzętem sportowym dysponuje Gmina.
5. Za wypożyczenie sprzętu sportowego Gmina nie pobiera opłat.
6. Godziny otwarcia Gminnych
www.trasymogielica.pl

wypożyczalni

zamieszczone

są

na

stronie

oraz
http://www.slopnice.pl/pl,
http://www.kamienica.iap.pl/pl,
http://www.gminadobra.pl/,

7. Sprzęt sportowy można wypożyczyć na miejscu w wypożyczalni pod adresem:
a) Szkoła Podstawowa nr 4, 34 – 615 Słopnice 363, w Gminie Słopnice
b) Szkoła Podstawowa w Jurkowie, 34 – 643 Jurków 115, w Gminie Dobra
c) Budynek Centrum obsługi ruchu turystycznego przy Klubie Sportowym
„Zalesianka”, w Gminie Kamienica
lub przez wcześniejszą rezerwację.
8. Sprzęt sportowy jest specjalnie oznakowany.
9. Aby wypożyczyć sprzęt sportowy, należy spełnić następujące warunki:








posiadać ukończone co najmniej 16 lat.
przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego
pracownik wypożyczalni spisze dane,
podpisać oświadczenie o wypożyczeniu sprzętu sportowego i o zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu
sprzętu sprawnego technicznie,
osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć sprzęt sportowy wyłącznie za
zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad nią, która bierze
pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego
korzystającą.
osoba wypożyczająca sprzęt sportowy 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
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZOBOWIĄZANIE
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a. korzystania ze sprzętu sportowego oraz jego wyposażenia zgodnie z
przeznaczeniem,
b. zwrotu sprzętu sportowego do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem,
sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu.
c. korzystania ze sprzętu sportowego wyłącznie w celach niekomercyjnych i
wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.
d. przestrzegania zakazu użyczania sprzętu sportowego osobom trzecim.
e. nie używania sprzętu sportowego w celu skoków, sztuczek kaskaderskich,
wyścigów itp. oraz wykorzystywać dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
f. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu
sportowego pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do
wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy jakiejkolwiek usterek
sprzętu sportowego.
g. zaniechania
samodzielnego
dokonywania
jakichkolwiek
napraw,
modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie.
h. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia,
wynikłych z winy wypożyczającego.
i. pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego
zniszczenia sprzętu wypożyczonego.
2. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu 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 sprzętu oraz jego wyposażenia (na podstawie cen
obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
3. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem
sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce
w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
4. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania
z wypożyczonego sprzętu sportowego 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 Gminy z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z
wypożyczonego sprzętu sportowego.
5. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu sportowego.
6. W przypadku wypożyczenia sprzętu sportowego przez grupę zorganizowaną
konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości sprzętu sportowego z
pracownikiem Gminnej Wypożyczalni.
7. W przypadku nie zwrócenia sprzętu sportowego do momentu zamknięcia
Wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z
informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez
Wypożyczającego.
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8. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt sportowy
nie da gwarancji spełnienia warunków Regulaminu, może odmówić wypożyczenia
sprzętu bez podania przyczyny.
9. Wypożyczający
zobowiązuje
się
przestrzegać
warunków Regulaminu
w
szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz
Gminy oraz używać sprzętu sportowego zgodnie z regulaminem.

IV. WYPOŻYCZENIE SPRZTU
1. Sprzęt sportowy można wypożyczyć na miejscu w wypożyczalni, maksymalnie na 4
godziny.
2. Warunkiem wypożyczenia sprzętu sportowego przez grupy zorganizowane (szkoła) jest
dokonanie wcześniejszej rezerwacji.
3. Rezerwacja odbywa się telefonicznie:
a)
b)
c)
d)

Gmina Kamienica: nr telefonu 501 612 952
Gmina Słopnice: nr telefonu 18 334 80 05
Gmina Dobra: nr telefonu tel. 18 334 00 22
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej: nr telefonu 18 337 58 00

Rezerwacja powinna zawierać następujące dane:
a) data oraz godzina planowanego wypożyczenia
b) ilość i rodzaj sprzętu sportowego, z podaniem rozmiaru oraz wieku użytkowników
c) dane osoby Wypożyczającej (opiekuna grupy), numer kontaktowy
4. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone przez gminę
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

V. NAPRAWY I AWARIE
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Gminnej Wypożyczalni.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz
wymiany części w wypożyczonym rowerze.

VI. ZWROT SPRZETU SPORTOWEGO
1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu sportowego w dniu
wypożyczenia.
2. Wypożyczający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zwrotu
wypożyczonego sprzętu sportowego.
3. Zwrócenie sprzętu sportowego po ustalonych godzinach jest traktowane jako
naruszenie Regulaminu.
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VII. OPŁATY
1. Wypożyczenie sprzętu sportowego jest bezpłatne.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Gminy w porozumieniu z Powiatem Limanowskim są uprawnione do wprowadzenia
zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianach do
niniejszego Regulaminu są dostępne na stronach internetowych Gmin i Powiatu
Limanowskiego.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.
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DATA I GODZINA
………………………..

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI REGULAMINU
Ja niżej podpisany/a ……………………………….., legitymujący/a się nr dowodu osobistego
………………………..,

zamieszkała

………………………………..

oświadczam,

że

zapoznałem/am się i akceptuję warunkami Regulaminu wypożyczalni sprzętu sportowego
w Gminie………………… oraz jestem świadomy/a odpowiedzialność za ewentualne
zdarzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu sportowego
jakim jest/są:
1. ……………………………………… – ilość sztuk , nr seryjny ………………………..
2. ……………………………………… – ilość sztuk , nr seryjny ………………………..
3. ……………………………………… – ilość sztuk , nr seryjny ………………………..
4. ……………………………………… – ilość sztuk , nr seryjny ………………………..

Jednocześnie oświadczam, że wypożyczam sprzęt sprawny technicznie.

Podpis i numer kontaktowy Wypożyczającego

………………………………………………………….

Potwierdzam zwrot wypożyczonego sprzętu

………………………………………………………
Podpis pracownika wypożyczalni

……………………. ………………………..
data
godzina

UWAGI:
……………………………………………………………………………….
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