UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU
Numer :

/ 2021 zawarta w dniu:

pomiędzy: Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap NIP 8471389272,
prowadzącą wypożyczalnię rowerów, zwaną dalej Wypożyczalnią, reprezentowaną przez pracownika
podpisanego w polu „Wypożyczalnia”, a
Imię i Nazwisko

Tel. kontaktowy

Zamieszkałym/łą
PESEL

Legitymującym/cą się

(Seria i numer)

zwanym dalej Najemcą, o następującej treści:
1. Wypożyczalnia wypożycza, a Najemca przyjmuje do korzystania następujący sprzęt sportowy:
Rower dla dorosłych
2. Strony potwierdzają, iż tytułem czynszu Najemca wpłacił do kasy Wypożyczalni
kwotę

(ilość sztuk)

GOTÓWKĄ / KARTĄ

(w zł):

(skreślić niewłaściwe)

3. Sprzęt zostaje wypożyczony Najemcy
w dniu:

o godzinie:

(data DD.MM.RRRR)

4. Deklarowany czas zwrotu:
w dniu:

(dokładność z minutami)

o godzinie:

(data DD.MM.RRRR)

(dokładność z minutami)

6. Najemca sprawdził sprzęt przed przyjęciem go do użytkowania i:
NIE WNOSI UWAG
--------------------ZGŁASZA UWAGI
(skreślić niewłaściwe)

(pole na uwagi Najemcy)

7. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgonie z jego przeznaczeniem. Najemca oświadcza, że zapoznał się oraz
akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz Regulamin wypożyczalni rowerów. Wszelkie dokumenty znajdują się w siedzibie
Wypożyczalni.
8. W przypadku zauważenia wad wypożyczonego sprzętu lub dodatków (akcesoriów), Najemca ma obowiązek natychmiast
zaprzestać korzystania ze sprzętu oraz zawiadomić telefonicznie Wypożyczalnię. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania
jakichkolwiek napraw (w tym drobnych) lub modyfikacji.
9. Wypożyczalnia może wypowiedzieć niniejszą umowę i żądać natychmiastowego zwrotu sprzętu w przypadku naruszenia
postanowień Regulaminu lub Umowy przez Najemcę.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania umowy najmu przez Fundację Rozwoju Regionu
Gołdap. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania
oraz o fakcie, że administratorem tych danych jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16, Gołdap. Podanie
danych jest dobrowolne i służy wywiązywaniu się z Umowy.
Jazda na rowerze to sport ryzykowny, wymagający kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym nie zaleca się samodzielnej
jazdy po drogach publicznych. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia nie ma możliwości weryfikacji sposobu korzystania ze sprzętu przez Najemcę, przez co Najemca wykorzystuje sprzęt na
swoją odpowiedzialność.

(Najemca)

(Wypożyczalnia)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni Rowerów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Nr umowy wypożyczenia:

PROTOKÓŁ STWIERDZENIA USZKODZENIA ROWERU
/ 2021 Data zawarcia umowy:
Nr umowy:

Umowa zawarta pomiędzy: Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap NIP 8471389272, prowadzącą
wypożyczalnię
rowerów,
zwaną
dalej
Wypożyczalnią,
reprezentowaną przez pracownika podpisanego na umowie w polu „Wypożyczalnia”, a
Imię i Nazwisko

Tel. kontaktowy

Zamieszkałym/łą
PESEL

Legitymującym/cą się (podać
rodzaj dokumentu)

zwanym dalej Najemcą

(Seria i numer)

Data stwierdzenia uszkodzenia (ew. godzina):
Zakres uszkodzeń:
Wartość uszkodzeń została ustalona zgodnie z cennikiem naprawy/wymiany uszkodzonych elementów stanowiących do Zarządzenia nr 8 Prezesa
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 1 lutego 2019 roku.

Najemca wpłacił / odmówił wpłaty (skreślić niewłaściwe) ustaloną
GOTÓWKĄ / KARTĄ (skreślić niewłaściwe) Wypożyczalni.

kwotę (w zł) wynoszącą:

Na podstawie Regulaminu Wypożyczalni Rowerów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
1. Najemca zobowiązuje się do: a) przestrzegania warunków Regulaminu oraz Umowy wypożyczenia, b) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z
przeznaczeniem, c) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu, d) korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego, e) przestrzegania
zakazu użyczania, podnajmowania lub oddawania roweru osobom trzecim, f) nieużywania rowerów do wykonywania skoków, sztuczek kaskaderskich, uczestniczenia w
wyścigach, itp, oraz nie wykorzystywania roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek, g) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru
pracownikowi wypożyczalni i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki roweru, h) zaniechania samodzielnego dokonywania
jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze, i) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z
winy Najemcy, j) pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego roweru.
2. W przypadku utraty roweru Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2490,00 zł, co nie ogranicza prawa Wypożyczalni do dochodzenia
odszkodowania w pełnym zakresie.
3. Za uszkodzenia oraz inne ewentualne szkody wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Najemca, oraz pokrywa
wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu – zgodnie z cennikiem Wypożyczalni dostępnym w Wypożyczalni lub www.frrg.pl
4. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w
Polsce, w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pełną odpowiedzialność za wypadki oraz wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z korzystaniem
z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i
czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wypożyczający nie będzie dochodził od Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap roszczeń z tytułu szkód poniesionych w
związku z nienależytym korzystaniem z roweru, jak również wyrządzonych przez osoby trzecie.
5. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(Najemca)

(Wypożyczalnia)

Adnotacja w przypadku odmowy podpisania protokołu stwierdzenia uszkodzenia roweru przez Najemcę. Opis sytuacji – wypełnia
pracownik Wypożyczalni.

