
 

PRZEWODNIK 

WYPOŻYCZANIA TRÓJKOŁOWYCH  ROWERÓW REHABILITACYJNYCH 

w  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w KOSZALINIE 

ul. Rzeczna 5 

 

 

1. Wypożyczony rower służy celom turystyki i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Koszalin. 

2. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne. 

3. Wypożyczane rowery są własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Koszalinie. 

4. Rowery wypożyczane są w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Koszalinie przy ul. Rzecznej 5. 

5. Wypożyczalnia jest czynna : 

1) 30.04. – 30.06.  piątek i sobota w godz. 10 – 16 oraz w niedzielę                    

w godz. 10 – 14 

2) 01.07. – 31.08.  od poniedziałku do niedzieli w godz. 10 – 18 

3) 01.09. – 30.09.  piątek i sobota w godz. 10 – 16 oraz w niedzielę             

w godz. 10 – 14 

4) Od 01.10. do 29.04. – wypożyczalnia jest nieczynna 

 

6. Z Wypożyczalni Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych ( w skrócie: 

„Wypożyczalni”) mogą korzystać: 

- niepełnoletnie i pełnoletnie osoby niepełnosprawne z zastrzeżeniem, że 

na rzecz osoby niepełnoletniej wypożyczenia roweru dokonuje rodzic/opiekun. 

7. Przy wypożyczaniu roweru należy przedstawić dokumenty: 

a) dokument tożsamości (np. legitymację szkolną, dowód osobisty, prawo 

jazdy) lub inny dokument ze zdjęciem  



b) dokument potwierdzający niepełnosprawność (legitymacja lub orzeczenie 

wydane prze właściwy organ)* 

8. Pracownik Wypożyczalni nie wypożyczy roweru, który nie jest dostosowany               

do wzrostu i wagi osoby niepełnosprawnej, tj.: 

a) Wersja „16” (na kołach o średnicy 16”) – przeznaczony dla osób                  

o wzroście do 130 cm (lub do 55 cm długości nogi liczonej po 

wewnętrznej stronie od pachwiny do stopy) i wadze (łącznie z bagażem) 

do 80 kg.  

b) Wersja „20” (na kołach o średnicy 20”) – przeznaczony dla osób                 

o wzroście do 160 cm i wadze (łącznie z bagażem) do 100 kg.  

c) Wersja „24” (na kołach o średnicy 24”) – przeznaczony dla osób                 

o wzroście powyżej 160 cm i wadze (łącznie z bagażem) do 120 kg.  

9. Rowery wypożyczane są razem z urządzeniem zabezpieczającym przed 

kradzieżą maksymalnie na 2 tygodnie, minimalnie na 1 dzień. 

10. Wypożyczany rower wraz z  urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą 

jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony do 

Wypożyczalni. 

11. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower wraz                             

z urządzeniem zabezpieczającym. Zabrania się przekazywania roweru osobom 

trzecim. 

12. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni                   

z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie 

korzystania z roweru. 

13. Wypożyczający rower lub jego opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność 

za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. 

Ponosi również pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy. 

14. Jeżeli pracownik  Wypożyczalni uzna Wypożyczającego  za niewiarygodnego,   

w szczególności  w sytuacji wcześniejszego naruszenia przez niego zapisów 

regulaminu, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 

15. Za wady ukryte w częściach rowerowych Wypożyczalnia nie ponosi 

odpowiedzialności. 

16. Rower wraz z urządzeniem zabezpieczającym należy zwrócić do Wypożyczalni             

w deklarowanym terminie. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci roweru                   

w deklarowanym dniu do godziny zamknięcia wypożyczalni – sprawa zostanie 

zgłoszona na Policję jako kradzież roweru.  



17. Informację o ilości i rozmiarach rowerów jakie aktualnie znajdują się na stanie 

Wypożyczalni można uzyskać pod nr telefonu 94 342 06 16 (od poniedziałku 

do niedzieli w godz.  od 8.00 do 14.00). 

 

*orzeczenie lub legitymacja z: zakładu ubezpieczeń społecznych lub zespołu                          

ds. orzekania o niepełnosprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKWITOWANIE  DLA  OSOBY  WYPOŻYCZAJĄCEJ 

 

Niniejszym potwierdzam  zapoznanie  się z treścią Regulaminu                                      

oraz Przewodnikiem Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie przy ul. Rzecznej 5. 

Zobowiązuję się zwrócić wypożyczony rower na zasadach określonych w Regulaminie  

i Przewodniku w dniu ………………………………………………………………. r. 

 W dniu …………………………………….……. r. przedłużono okres wypożyczenia do dnia ……………………………. r. 

 

Dane osoby wypożyczającej rower: Dane osoby, dla której wypożyczany 

jest rower*: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko      Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

PESEL       Numer dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 

………………………………………………………………………………………….                                                                                                                        

Podpis 

Potwierdzam odbiór roweru w stanie określonym Regulaminem i Przewodnikiem 

 

…………………………………………………………………………………………….                                           

Data i podpis 

 

 

* Proszę wypełnić w przypadku wypożyczania roweru przez rodzica lub opiekuna osoby                  

z niepełnosprawnością. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Koszalinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych w celu zawarcia umowy wypożyczenia trójkołowego roweru rehabilitacyjnego oraz przetwarzania tych danych 

przez pracownika wypożyczalni. 

 

 

 

 

 



POKWITOWANIE  DLA   WYPOŻYCZALNI 
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oraz Przewodnikiem Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie przy ul. Rzecznej 5. 

Zobowiązuję się zwrócić wypożyczony rower na zasadach określonych w Regulaminie 

i Przewodniku w dniu ………………………………………………………………. r. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
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………………………………………………………………………………………….                                                                                                                        

Podpis 

Potwierdzam odbiór roweru w stanie określonym Regulaminem i Przewodnikiem 

 

…………………………………………………………………………………………….                                           

Data i podpis 

 

 

 

* Proszę wypełnić w przypadku wypożyczania roweru przez rodzica lub opiekuna osoby                  
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