Regulamin wypożyczalni rowerów zakupionych w ramach projektu nr
090/13/14. pt. “Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego
dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"
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Wypożyczane rowery są własnościa Powiatu Nidzickiego i zostały zakupione w ramach ramach
realizacji projektu pt. “Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców
Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 oraz budżetu państwa.
Rowery sa wyposażone w oświetlenie, oświetlenie odblaskowe, błotniki, bagażnik, dzwonek,
podpórkę, niektóre modele damskie również w kosz stalowy lub wiklinowy
Aby wypożyczyć rower należy:
• przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem
• być osobą pełnoletnią i trzeźwą, w przypadku dzieci i młodzieży wypożyczenie następuje pod
opieka osoby dorosłej
• wpisać swoje dane do rejestru wypożyczeń
Wypożyczenie roweru jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i użytkowanie go zgodnie
z zaleceniami Wypożyczającego.
Zabrania się przekazywania wypożyczonego roweru osobom trzecim.
Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów
W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią , należy go zabezpieczyć przed kradzieżą
Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu
wypożyczenia roweru do jego zwrotu
W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję
i prowadzącego Wypożyczalnię, a następnie przedstawić zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży.
W przypadku nieodnalezienia roweru pełne koszty ponosi Wypożyczający.
W przypadku uszkodzenia roweru koszt naprawy ponosi Wypożyczający
Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i gotowy do jazdy i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie w nienaruszonym stanie.
Wydający ma prawo odmowy wypożyczenia roweru w przypadku osób, co do których zachodzi
podejrzenie nienależytego użytkowania roweru lub niebezpieczeństwa braku jego zwrotu.
Wypożyczający deklaruje Wydającemu czas na jaki wypożycza rower, w przypadku wzmożonego korzystania z wypożyczalni Wydający ma prawo określić maksymalny czas wypożyczenia
roweru, nie dłuższy niż 5 godzin.
Grupy zorganizowane liczące powyżej 12 osób powinny zgłosić Wydającemu chęć wypożyczenia rowerów co najmniej 3 dni przed wypożyczeniem.

Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2017 r.
Projekt pn. ,,Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkanców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

