UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU nr ……………………………./20…. r.
Zawarta w dniu ………..…………………………… w Koszalinie, pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym z siedzibą przy ul. Rzecznej 5, 75-724 Koszalin zwanym dalej
WYPOŻYCZALNIĄ TROJKOLOWYCH ROWERÓW REHABILITACYJNYCH,
a Panem/Panią …………………………………………………………..……………………………………………………………....
zameldowanym/zameldowaną: ..………………………………………………………………………………………………
legitymującym/legitymującą się dowodem tożsamości …………………………………….…………………….
seria/numer: …..........................…................……..… PESEL: ………………………..………………………….………………
numer telefonu: …................................................................................... zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru, zgodnie z Regulaminem Wypożyczania
Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych, stanowiącym integralny załącznik do umowy.
§2
Terminy:
Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu…………………………………… o godz. ….……...
i zostanie oddany do Wypożyczalni Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych
w dniu …………………………………….…...… o godz. ………………….…
Ilość rowerów (opis):
1) Model/numer ………………………………………..……………………………………………………………….…………..
2) Model/numer ..………………………………………………………………………...…………………………….…………...
3) Model/numer ..……………………………………………………………………………………………………………………
§3
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania z Wypożyczalni
Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych i zaakceptował zawartą w nich treść, warunki
wypożyczenia sprzętu oraz przyjął rower sprawny technicznie, co poświadcza podpisem na
niniejszej umowie.
§4
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu dla Wypożyczalni Trójkołowych Rowerów
Rehabilitacyjnych. W przypadku chęci uzyskania przez Wypożyczającego kopii umowy,
Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych ma obowiązek taką kopię
sporządzić.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego 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.

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
………………….……………………..……………….
(czytelny podpis osoby obsługującej wypożyczalnię)

WYPOŻYCZAJĄCY
……………………….………………………………
(data, podpis)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
DO UMOWY NR ………............./20……

Z DNIA ………………………..…………………..

sporządzony w dniu ……………………………………….….. w Koszalinie.
Na podstawie niniejszego protokołu strona zdająca:
Pan/i …………………………………………………………………………………………………………. zdaje,
a Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych – strona przyjmująca –
przyjmuje rower:
Model/ numer …………………………………………………….......................................................…………….........
Model/ numer ………………………………………………………….......................................................……….........
3. Model/ numer ……………………………………………………............................................................................……
1.
2.

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….
(podpis zdającego)

………………………………………………………………..…
(czytelny podpis przyjmującego)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu dla Wypożyczalni Trójkołowych Rowerów
Rehabilitacyjnych. W przypadku chęci uzyskania przez Wypożyczającego kopii protokołu,
Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych ma obowiązek taką kopię
sporządzić.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego 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.

