
REGULAMIN 

                    WYPOŻYCZENIA ROWERÓW TRÓJKOŁOWYCH 

Blokowa 3 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z rowerów trójkołowych (dalej: Rowery albo Rower), których 
właścicielem jest m. st. Warszawa, a które udostępniane są do użytkowania przez OSiR Targówek (dalej: Wypożyczający).  
 

Korzystanie z Rowerów odbywa się na następujących zasadach: 

1. Rowery są przeznaczone do prowadzenia przez osobę pełnoletnią, z różnymi schorzeniami układu ruchu, której waga wraz z ładunkiem nie 
przekroczy 110kg. Kosz roweru umożliwia przewóz ładunku o wadze do 20kg.  
 

2. Przeciwwskazania do użytkowania roweru dotyczą osób, które: 
a) cierpią na zaawansowaną niewydolność układu krążenia, 
b) odczuwają duże zaburzenia równowagi w przebiegu chorób OUN, 
c) cierpią na zaawansowaną miażdżycę kończyn dolnych. 

 
3. Rower nie jest przeznaczony do przewozu dzieci i produktów niebezpiecznych tj. w szczególności żrących, łatwopalnych itp.  

 
4. Użytkownik Roweru od chwili wypożyczenia przez cały okres korzystania z Roweru nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. W przypadku wątpliwości, Wypożyczający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu lub odmowy udostępnienia 
Roweru. O zaistniałej sytuacji Wypożyczający może powiadomić uprawnione organy.  
 

5. Użytkownik Roweru zobowiązany jest posiadać we własnym zakresie łańcuch i kłódkę chroniącą rower przed kradzieżą i korzystać z niej w czasie 
kiedy rower nie jest przez niego użytkowany, a kiedy znajduje się w jego posiadaniu.   
 

6. Rowery są udostępniane (wypożyczane) nieodpłatnie do swobodnego użytkowania: 
a) w okresie od 15 marca do 30 listopada roku kalendarzowego; 
b) w wyznaczonym: czasie (codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09.30 - 20.00) i miejscu (OSIR Targówek -  ul.Blokowa 3).  
 

7. Udostępnienie Rowerów odbywa się na podstawie podpisanego protokołu wypożyczania Roweru pomiędzy stronami tj. Wypożyczającym, a 
Użytkownikiem.  
 

8. Użytkownik w momencie wypożyczenia jest zobowiązany do:  
a) okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem; 
b) zapoznania się z Regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji, które jest zawarte w protokole, 
c) pozostawienia numeru telefonu kontaktowego posiadanego przy sobie telefonu komórkowego; 
d) wskazania planowanego czasu wypożyczenia Roweru (czas korzystania z Roweru godz. 09.30 – 20.00); 
e) zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i złożenia oświadczenia o ich akceptacji.  
 

 
9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). Administratorem tych danych jest wyłącznie Wypożyczający. Dane osobowe Użytkowników będą 
przetwarzane w siedzibie Wypożyczającego dla celów związanych z wypożyczeniem Roweru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne dla celów związanych z wypożyczeniem Roweru. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania oraz 
usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać złożone lub wysłane listem poleconym na adres Wypożyczającego.  
 

10. Użytkownik jest zobowiązany do:  
a) dbania o powierzony sprzęt, w tym o jego bezpieczeństwo; 
b) korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
c) posiadania własnej kłódki zabezpieczającej przez kradzieżą i korzystania z niej przez cały okres korzystania z Roweru 
d) posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z Roweru sprawnego i aktywnego telefonu komórkowego wskazanego w punkcie 

poprzednim, jak też utrzymywania przy jego pomocy kontaktu z Wypożyczającym (przyjmowanie połączeń w czasie korzystania z Roweru, z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu); 

e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, przepisów miejscowych i zaleceń Wypożyczającego;  
f) zwrotu Roweru w określonym czasie i stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim Rower został wydany; 
g) poinformowania o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w wypożyczonym Rowerze; 
h) poinformowania o wszelkich szkodach zaistniałych z użyciem Roweru w mieniu osób trzecich; 
i) pokrycia wszelkich kosztów napraw, kradzieży i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia w przypadku udowodnionych 

zniszczeń, czy też utraty Roweru wynikłych z niewłaściwego użytkowania, czy też niekorzystania z kłódki zabezpieczającej przed kradzieżą. 
 

11. Zabrania się udostępnianie Roweru osobom trzecim przez Użytkownika.  
 

12. Użytkownik korzysta z Roweru na własną odpowiedzialność.  
 

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony Rower, jego kradzież i za szkody związane z korzystaniem z niego. 
Wartość ewentualnych szkód zaistniałych w Rowerze określona będzie na podstawie danych wskazanych przez producenta Rowerów. 
 

14. W przypadku awarii, kradzieży lub zaistnienia szkody w mieniu osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia 
Wypożyczającego o tym fakcie dzwoniąc na następujący numer telefonu: 22 679 38 95 lub 507 020 385 
 

15. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, osoba piesza) Użytkownik ma obowiązek poinformowania Wypożyczającego o 
zaistniałym fakcie na wskazany w punkcie poprzednim numer telefonu i pozostania na miejscu do czasu przyjazdu przedstawiciela 
Wypożyczającego, o ile nie stoi to w sprzeczności z koniecznością uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej. 
Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód. 
 

16. Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia lub ograniczenia czasu trwania wypożyczenia Roweru bez podania przyczyny.  
 


