
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 1 lutego 2019 roku 

Regulamin Wypożyczalni Rowerów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności 
osób korzystających z wypożyczalni rowerów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Wraz  
z zawarciem Umowy wypożyczenia roweru między Najemcą (Osobą wypożyczającą w imieniu 
własnym, innych osób lub reprezentowanego przedmiotu), a Fundacją Rozwoju Regionu 
Gołdap (NIP 8471389272) niniejszy Regulamin staje się jej integralną częścią.  

2. Wypożyczalnia rowerów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap jest czynna w okresie podanym 
na stronie www.frrg.pl. Możliwość wypożyczenia roweru istnieje wyłącznie w godzinach pracy 
Wypożyczalni. 

3. Dokładne godziny pracy Wypożyczalni podawane są na stronie internetowej Fundacji 
Rozwoju Regionu Gołdap www.frrg.pl oraz Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi pod 
adresem www.uzdrowiskogoldap.pl. 

4. Wypożyczane rowery stanowią własność Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.  

5. Rowery wyposażone są w elementy odblaskowe przednie i tylne, dzwonek, błotniki; 
dodatkowo rowery dla dorosłych posiadają oświetlenie pozycyjne przednie i tylne. Fundacja  
w ramach usługi wypożyczenia udostępnia linkę zabezpieczającą z zamkiem i kluczykiem jako 
integralny element wypożyczanego roweru. 

6. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:  

a) przedstawić aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty / prawo jazdy / paszport) – do 
wglądu i podpisania umowy, 

 b) w przypadku osoby niepełnoletniej (ukończone co najmniej 13 lat) wymagane jest 
przedstawienie karty rowerowej - do wglądu i podpisania umowy,  

c) podpisać Umowę Wypożyczenia Roweru stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu,  

d) uiścić opłatę za wypożyczony rower na określony czas wg cennika obowiązującego przy 
wypożyczeniu sprzętu. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę/dobę wypożyczenia 
sprzętu. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu wypożyczenia, pozostałą należną 
część opłaty należy uregulować przy zwrocie roweru  

e) osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie 
się od kierowania pojazdami.  

7. Najemca zobowiązuje się do:  

a) przestrzegania warunków niniejszego 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 i w 
godzinach pracy Wypożyczalni (Fundacji),  

d) korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku 
osobistego Najemcy,  

e) przestrzegania zakazu użyczania, podnajmowania lub oddawania roweru osobom trzecim,  

f) nieużywania rowerów do wykonywania skoków, sztuczek kaskaderskich, uczestniczenia  
w wyścigach, itp. oraz niewykorzystywania roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek,  

g) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi 
fundacji 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.  

8. Osoba poniżej 18 roku życia może korzystać z roweru wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej 
upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony 
rower oraz osobę z niego korzystającą – na podstawie oświadczenia w formie pisemnej 
dostarczonego przez wypożyczającego w momencie zawarcia umowy.  

9. W przypadku utraty roweru Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 
2 490,00 zł (słownie dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co nie ogranicza 
prawa Wypożyczalni do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.  

10. Za uszkodzenia oraz inne ewentualne szkody wynikłe z nieodpowiedniego korzystania  
z wypożyczonego sprzętu ustalone w Protokole Stwierdzenia Uszkodzenia Roweru 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi Najemca, 
oraz pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu – zgodnie  
z cennikiem Wypożyczalni dostępnym w Wypożyczalni lub na stronie www.frrg.pl. 

11. Najemca 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 Najemca. 
Najemca będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad 
poruszania się po drogach i czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Najemca 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.  



 

12. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru.  

13. Wypożyczenie rowerów przez grupę zorganizowaną wymaga wcześniejszego uzgodnienia 
terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem Wypożyczalni.  

14.1. W sytuacji chęci rezerwacji roweru niezbędne będzie przesłanie mailem na adres 
poczta@frrg.pl zapytania o dostępności i po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Umowy 
wypożyczenia roweru oraz skanu dokumentu tożsamego z wypełnioną umową  zawierającą 
termin rozpoczęcia wypożyczenia i pełny czas wypożyczenia wraz z ilością deklarowanych 
rowerów do wypożyczenia oraz opłacenie przelewem bankowym równowartości należności za 
pełen okres deklarowanego wypożyczenia lub w przypadku deklaracji wypożyczenia powyżej 
jednej doby – za kwotę pierwszej doby wypożyczenia dla każdego z rowerów. Wówczas stosuje 
się prawo zawierania umów na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (DzU 2014, poz.827). Dokument w formie skanu poddany jest weryfikacji z umową 
i usuwany z sieci komputerowej Fundacji. 

14.2. W przypadkach opisanych w 14.1. Wypożyczalnia deklaruje rezerwację rowerów do czasu 
30 minut przekraczających termin deklarowanego wypożyczenia sprzętu. Później sprzęt uznaje 
się jako dostępny do wypożyczenia innym osobom. 

14.3. W przypadku niezrealizowania wypożyczenia opisanego w 14.1. zgodnie z terminem jego 
rozpoczęcia i maksymalnie na pół godziny po jego wystąpieniu, równowartość należności 
przekazanej zaliczką w formie przelewu przepada na poczet Wypożyczalni.  

14.4. W przypadku realizacji usługi wypożyczenia w okresie i czasie dłuższym niż deklarowany 
zgodnie z 14.1., osoba rezerwująca dokonuje dopłaty za wykorzystany i nieopłacony czas 
wypożyczenia na podstawie cennika obowiązującego przy wypożyczeniu sprzętu zgodnie  
z niniejszym regulaminem. 

15. W przypadku niezwrócenia roweru do chwili zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu, 
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zastrzega sobie prawo do przekazania Policji danych 
Najemcy wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu karalnego przez Najemcę. 

16. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę sprzętu w terminie, Wynajmujący będzie 
uprawniony do obciążenia Najemcy karą umowną za bezumowne korzystanie z przedmiotu 
najmu w wysokości dwukrotności opłaty za jedną dobę wypożyczenia sprzętu za każdy dzień 
opóźnienia w zwrocie sprzętu. Przepisów o milczącym przedłużeniu umowy nie stosuje się.  

17. W przypadku zwrotu sprzętu przed ustalonym terminem - nastąpi rekalkulacja wartości 
wypożyczenia na dzień zwrotu sprzętu. Kwota do zapłaty dla Najemcy będzie stanowić sumę 
kwoty czynszu za okres wypożyczenia sprzętu do momentu faktycznego oddania. 

 


