
  

Regulamin Wypożyczania 

Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych 

 

§1 

 
Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania oraz zwrotu trójkołowego 

roweru rehabilitacyjnego (dalej „rower”) ufundowanych przez Fundację Eco Textil od Was 

dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) przy ul. Żurawiej 1, wpisanej do 

Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000410831, dla której akta rejestrowe prowadzi 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

6631867964, REGON:  260587570 (dalej Fundacja). 

§2 
 

1. Wypożyczane rowery są specjalistycznymi rowerami rehabilitacyjnymi przeznaczonymi 

do korzystania przez osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności oraz 

rodzaj schorzenia umożliwia skorzystanie z takich rowerów. 

 

2. W razie wątpliwości, każda osoba przed skorzystaniem z roweru powinna się 
skonsultować z lekarzem. 

 

3. Z rowerów mogą korzystać: 
1) osoby dorosłe; 

2) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej; 

3) dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem osoby pełnosprawnej, o ile jest to 

niezbędne do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. Nie może korzystać z roweru osoba: 

a) będąca pod wpływem alkoholu; 

b) będąca pod wypływem środków odurzających; 

c) zażywająca leki wpływające na jej sprawność psychomotoryczną. 
 

§ 3 

 
1. Rowery nie są przeznaczone do korzystania na drogach publicznych. Z rowerów powinno 

się korzystać na ścieżkach rowerowych, placach oraz innych terenach przeznaczonych do 

ruchu rowerowego. 

 

2. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny być zwrócone. 

 

3. Przed skorzystaniem z roweru, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy rower jest 

kompletny, sprawny oraz czy nadaje się o używania. W przypadku gdy rower jest 

niesprawny, niekompletny lub z innych powodów nie nadaje się do używania, nie należy z 

niego korzystać. 
 

4. W trakcie korzystania z roweru należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

 

5. Należy korzystać z roweru w sposób nie zagrażających innym uczestnikom ruchu lub 

pieszym. 

 



  

6. W trakcie korzystania z roweru zabronione jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń 
Fundacji umieszczonych na rowerze. 

 

§ 4 

 
1. Rowery są wypożyczane  nieodpłatnie  

 

2. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie roweru, 

chyba że uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło na skutek winy umyślnej. 

 

3. W celu wypożyczenia roweru należy skontaktować się z partnerem Fundacji z którym jest 

zawarte porozumienie w zakresie współpracy. 

 

4. Wypożyczający wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby 

partnera Fundacji prowadzącego wypożyczalnię rowerów.  

 

5. Na stronie internetowej partnera z którym Fundacja zawarła porozumienie w zakresie 

współpracy, znajdują się informacje, co do dostępnej liczby i wielkości rowerów do 

wypożyczenia. Każdy rower ma odrębny numer porządkowy nadany przez Fundację. 
 

6. Termin wypożyczenia poszczególnego roweru wynosi do 2 tygodni, z zastrzeżeniem, że 

termin wypożyczenia roweru może być przedłużony na kolejne okresy na zasadach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 5 
 

1. Wypożyczający po odbiorze roweru ponosi pełną odpowiedzialność za stan roweru. 

 

2. Wypożyczający zobowiązany jest potwierdzić fakt odbioru roweru podpisując dokument 

jego odbioru bezpośrednio u partnera Fundacji. 

 

 

§ 6 
 

1. Po zakończeniu okresu wypożyczenia roweru, wypożyczający zwróci rower partnerowi 

Fundacji.   

 

2. Rower zwracany przez wypożyczającego powinien być oddany w stanie niepogorszonym 

uwzględniającym jego normalne zużycie.  

 

3.   Wypożyczający, przy zwrocie roweru poinformuje partnera Fundacji o wszelkich  

       uszkodzeniach zauważonych w trakcie korzystania z roweru. 

 

4.   W przypadku, gdyby na dany rower nie dokonano rezerwacji u partnera Fundacji,   

       istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia roweru na kolejny okres nie 

       dłuższy niż 2 tygodnie. 

 

 



  

 § 7 

 
Wypożyczający ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody oraz 

krzywdę wynikłą w związku z korzystaniem przez niego z wypożyczonego roweru w okresie 

od momentu odbioru roweru do momentu jego zwrotu partnerowi Fundacji. 

 

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w okresie wypożyczenia 

rowerów poszczególnym wypożyczającym. 

 

§ 8 
Niniejszy Regulamin Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych obowiązuje 

od dnia  26.05.2018 r.  do odwołania. 

 

 

 


