
  

 1 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 3V/2019 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gołdapi z dnia 10 maja 2019r. 

 

 

Regulamin Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych mieszkańcom 

Gminy Gołdap 

 

 

§1 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania oraz zwrotu trójkołowych 

rowerów rehabilitacyjnych (dalej „rower”) ufundowanych przez, Warmińsko-Mazurski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn.  

Podmiotem wypożyczającym trójkołowe rowery rehabilitacyjne jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gołdapi, zwany dalej Wypożyczalnią. 

§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. Z rowerów mogą korzystać: 

1) osoby dorosłe; 

2) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej; 

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

to niezbędne do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3. 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. 

 

4. W razie wątpliwości, każda osoba przed skorzystaniem z roweru powinna się 

skonsultować z lekarzem. 

 

§ 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 należy sprawdzić czy rower jest kompletny, sprawny oraz 

czy nadaje się do używania. W przypadku gdy rower jest niesprawny, niekompletny lub z 

innych powodów nie nadaje się do używania, nie należy z niego korzystać. 
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4. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

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

 

6. Należy korzystać z roweru w sposób nie zagrażający innym uczestnikom ruchu lub 

pieszym. 

 

7. W trakcie korzystania z roweru zabronione jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń 

Organizacji umieszczonych na rowerze. W przypadku celowego usunięcia lub zniszczenia 

oznaczeń Organizacji umieszczonych na rowerze osoba wypożyczająca zostanie 

obciążona kosztami ponownego oznakowania. 

 

§ 4 

 

1. Rowery są wypożyczane nieodpłatnie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gołdapi/ Wypożyczalni.  

 

2. W celu wypożyczenia roweru należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, tel. 087 615 04 81.  

 

3. Rowery są wypożyczane osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności 

prawnych. W imieniu osoby niepełnoletniej rower może wypożyczyć jej rodzic lub inny 

opiekun prawny. W imieniu osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do 

czynności prawnych rower może wypożyczyć jej opiekun prawny. Osoby wypożyczające 

rowery są zwane w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającymi”. 

 

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

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi  w związku z procesem wypożyczania rowerów. 

 

5. Wypożyczający ustala bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi wszelkie 

szczegóły związane z wypożyczeniem roweru, w tym termin oraz miejsce zwrotu roweru. 

Termin wypożyczenia roweru wynosi do 14 dni, z zastrzeżeniem, że termin wypożyczenia 

roweru może być przedłużony na kolejne okresy. 

 

§ 5 

 

1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego 

postanowień. 

 

2. Wypożyczający od momentu wypożyczenia roweru ponosi odpowiedzialność za jego stan 

techniczny oraz wizualny. Przy czym Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenie lub zniszczenie roweru, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło na 

skutek jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

 

3. Wypożyczający zobowiązany jest potwierdzić fakt odbioru roweru oraz jego stan 

techniczny podpisując pokwitowanie odbioru roweru w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Gołdapi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu. 
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4. Wypożyczający podpisze również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych o 

której mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu). 

 

5. Jeżeli w trakcie użytkowania roweru dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia roweru na 

skutek działań osób trzecich, Wypożyczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

niezwłocznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

 

§ 6 

 

1. Po zakończeniu okresu wypożyczenia roweru Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić 

rower do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w terminie określonym w 

pokwitowaniu. 

 

2. Rower zwracany przez Wypożyczającego powinien być w stanie niepogorszonym 

uwzględniającym jego normalne zużycie.  

 

3. Przy zwrocie roweru Wypożyczający zobowiązany jest podpisać pokwitowanie zwrotu 

roweru oraz poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi o wszelkich 

uszkodzeniach lub usterkach roweru zauważonych w okresie jego wypożyczenia. 

 

4. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego za wszelkie 

ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi Wypożyczający. 

 

5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy 

wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem tych 

działań jest Wypożyczalnia/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

 

6. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego 

wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 

 

§ 7 

 

1. 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 jego zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gołdapi. 

 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w okresie wypożyczenia rowerów poszczególnym Wypożyczającym lub 

osobom, którym Wypożyczający udostępnili rower do korzystania. 

 

§ 8 

 

1. Niniejszy Regulamin Wypożyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych 

obowiązuje od dnia 10 maja 2019 roku do odwołania. 

 
 

 

 


