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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W BYDGOSKIM CENTRUM INFORMACJI 

1. Rowery są własnością BCI (Bydgoskiego Centrum Informacji) 

2. Koszt wypożyczenia jednego roweru wynosi 3 złote za godzinę. W przypadku wypożyczenia roweru 

na dobę (24 godziny) wynosi on 40 złotych. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry. W 

przypadku oddania roweru po upływie zadeklarowanego czasu za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

będzie pobierana kwota 3 zł. W przypadku oddania roweru przed upływem opłaconego czasu, BCI nie 

oddaje uiszczonej opłaty. 

3. Kaucja zwrotna za jeden rower, płatna gotówką w momencie wypożyczenia roweru, wynosi 100zł. 

Kaucja zwracana jest w momencie oddania roweru w takim samym stanie w jakim został 

wypożyczony. 

4. Na czas wypożyczenia roweru, wypożyczalnia w Bydgoskim Centrum Informacji zatrzymuje kaucję, o 

której mowa w pkt.2 niniejszego regulaminu. 

5. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Klient nie zwróci wypożyczonego 

sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież 

i zostanie zgłoszone policji. 

6. Aby wypożyczyć rower, Klient musi okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. 

7. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny, jeśli uzna 

Klienta za niewiarygodnego. Nie wypożycza się rowerów osobom pod wpływem alkoholu bądź innych 

środków odurzających.  

8. Wypożyczając rower Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jednego 

użytkowania od momentu podpisania (akceptacji) niniejszego regulaminu do zwrotu roweru. W 

przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru, Klient zobowiązany jest pokryć powstałe 

szkody w całości (opłata za skradziony rower wraz z jego wyposażeniem wynosi 1170 zł+ opłata za 

okres wypożyczenia). 

9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak 

znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty 

kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu (1170 zł) 

10. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni w Bydgoskim Centrum Informacji z tytułu 

wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonych 

rowerów.  

11. Wypożyczalnia w Bydgoskim Centrum Informacji gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w 

pełni sprawne technicznie oraz posiadają pełne oświetlenie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Wypożyczenie i zwrot rowerów odbywa się w wypożyczalni w Bydgoskim Centrum Informacji przy ul. 

Batorego 2 (w godzinach od 9:00 do 18:00) 

13. Regulamin oraz umowa zostały przygotowane w następujących wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej. W razie wątpliwości zarówno co do treści jak i interpretacji postanowień Regulaminu oraz 

umowy, wersją wiążącą jest wersja polska. 

14. Podpis Klienta na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie 

umowy z Wypożyczalnią. 
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UMOWA WYPOŻYCZENIA 
 

Zawarta w dniu …………………………………….., w Bydgoszczy, pomiędzy Bydgoskim Centrum Informacji z 

siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Batorego 2 85-104 Bydgoszcz, NIP 9532602537, zwanym dalej 

WYPOŻYCZALNIĄ 

a 

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

Zamieszkałym/zamieszkałą w …………………………………………………………………………………………………………………… 

Legitymującą się dowodem osobistym seria…………………., numer……………………………………………………………… 

tel. kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym/zwaną dalej KLIENTEM. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu sportowego, według regulaminu Wypożyczalni. 

§ 2 

Klient oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu Wypożyczalni, który jest integralną 

częścią umowy. 

§ 3 

Klient wypożycza następujący sprzęt: 

Rower:…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  

godzina:………………………………….. 

Przewidywany czas wypożyczenia:………………………………………………………………………………………………………….. 

Koszt:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zwrotu: Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba Bydgoskiego Centrum Informacji) 

Kaucja:………………………..……………………  Zwrot kaucji:……………………………………………………. 

§ 4 

Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszystkie spory, które mogą wyniknąć w drodze zawartej umowy, rozstrzygnięte będą przez 

Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni. 

§ 5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
……………………………………………………………….     ……………………………………………………….. 
Pracownik wypożyczalni       Klient 


