REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
TRÓJKOŁOWYCH ROWERÓW REHABILITACYJNYCH ECO TEXTIL
§1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania, użytkowania oraz
zwrotu trójkołowego roweru rehabilitacyjnego. Podmiotem wypożyczającym
trójkołowe rowery rehabilitacyjne jest Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice
mieszcząca się na ul. Łaskiej 62/64 w Pabianicach zwana dalej Wypożyczalnią.
2. Wypożyczane

rowery

są

specjalistycznymi

rowerami

rehabilitacyjnymi

przeznaczonymi do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, których
stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia skorzystanie z takich
rowerów.
3. W razie wątpliwości, każda osoba przed skorzystaniem z roweru powinna
się skonsultować z lekarzem.
4. Z rowerów mogą korzystać:
a) osoby dorosłe;
b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;
c) małe dzieci z niepełnosprawnością pod nadzorem osoby dorosłej pełnosprawnej,
o ile jest to niezbędne do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
§2.
1. 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.
2. 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.
3. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny
być zwrócone.
4. Przed skorzystaniem z roweru, osoba wypożyczająca zobowiązana jest 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.
5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia
nie ponosi odpowiedzialności.
6. W trakcie korzystania z roweru należy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
7. Należy korzystać z roweru w sposób nie zagrażających innym uczestnikom ruchu
lub pieszym.
8. W trakcie korzystania z roweru zabronione jest usuwanie lub zasłanianie
oznaczeń Fundacji umieszczonych na rowerze.
9. W

przypadku

celowego

usunięcia

lub

zniszczenia

oznaczeń

Fundacji

umieszczonych na rowerze osoba wypożyczająca zostanie obciążona kosztami
ponownego oznakowania rowerów.
§ 3.
1. Osoba

wypożyczająca

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

uszkodzenie

lub zniszczenie roweru, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło
na skutek winy umyślnej.
2. Osoba wypożyczająca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
oraz danych osób dla których wypożyczają one rower W związku
z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Termin

wypożyczenia

poszczególnego

roweru

wynosi

do

14

dni,

z zastrzeżeniem, że termin wypożyczenia roweru może być przedłużony
na kolejne okres trwający nie dłużej niż kolejne 14 dni.
§4.
1. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem
Wypożyczalni i przestrzegania jego postanowień.
2. W przypadku wypożyczania roweru przez opiekunów lub rodziców osoby
z niepełnosprawnością, osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za przestrzeganie
Regulaminu.

3. Osoba wypożyczająca podpisuje pokwitowanie odbioru roweru. Wzór pokwitowania
stanowi załącznik nr 1.
4. Osoba wypożyczająca po odbiorze roweru ponosi pełną odpowiedzialność za stan
roweru, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1
§5.
1. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu roweru do Wypożyczalni w
terminie określonym w pokwitowaniu.
2. Rower zwracany powinien być oddany do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym
uwzględniając jego normalne zużycie oraz w należytej czystości.
3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu
odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca, która pokrywa wszystkie koszty
związane
z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez serwis.
4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru w momencie,
gdy uszkodzenia jego będą spowodowane celowo lub tak znaczne, że Fundacja
będąca darczyńcą roweru odmówi podjęcia się jego naprawy. W takim przypadku
osoba wypożyczająca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego
roweru, według faktury okazanej przez Wypożyczalnię.
5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru w momencie,
gdy rower będzie zabrudzony lub obciążenia osoby wypożyczającej kosztami
czyszczenia. W takim przypadku osoba wypożyczająca zobowiązuje się do zapłaty
kosztów czyszczenia według faktury okazanej przez Wypożyczalnię.
6. Przy zwrocie wypożyczonego roweru osoba wypożyczająca jest zobowiązana
do poinformowania o wszelkich uszkodzeniach zauważonych w trakcie korzystania
z roweru.
7. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez osobę wypożyczającą, za
wszelkie ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca.
8. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfkacji
czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem
do tych działań jest Wypożyczalnia.

9. Osoba wypożyczająca jest odpowiedzialna za odpowiednie zabezpieczenie roweru
oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
10. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek
kradzieży
lub zgubienia osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zwrotu równowartości
kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków
przedstawionych przez Wypożyczalnie.
11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego roweru w terminie określonym
na pokwitowaniu lub braku informacji na temat chęci przedłużenia tego terminu
sprawa kierowana jest na Policję.
12. W przypadku, gdyby do dnia zakończenia wypożyczenia roweru do Wypożyczalni nie
zgłosiła się kolejna osoba chcąca zarezerwować rower, istnieje możliwość
przedłużenia okresu wypożyczenia roweru na kolejny okres nie dłuższy niż 7 dni. W
celu skorzystania z przedłużenia należy skontaktować się z Wypożyczalnią pod
numerem telefonu: 510-747-722 lub 575-870-215
§ 6.
1. Osoba wypożyczająca ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich
za szkody oraz krzywdę wynikłą w związku z korzystaniem z wypożyczonego roweru
w okresie od momentu odbioru roweru do momentu zwrotu do Wypożyczalni.
2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w okresie
wypożyczenia rowerów poszczególnym wypożyczającym.

Załącznik nr 1

Potwierdzenie dla osoby wypożyczającej/ Potwierdzenie dla Wypożyczalni
W dniu ……………………… niniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem wypożyczania
i kwituję wypożyczenie trójkołowego roweru rehabilitacyjnego nr ………… dostępnego
w ramach realizowanego przez Fundację Eco Textl we współpracy z Oddziałem Rejonowym
PCK, przy udziale Miasta Pabianic reprezentowanego przez Spółdzielnię Socjalną Zielone
Pabianice, projektu „Wypożyczalnia rowerów trójkołowych rehabilitacyjnych”.
Zobowiązuję się zwrócić wypożyczony rower na zasadach określonych w Regulaminie
w dniu ………………………
W dniu ……………………… przedłużono okres wypożyczenia do dnia ………………………
Dane osoby wypożyczającej rower:
............................................................................................................ imię i nazwisko
............................................................................................................. PESEL
………………………………………………………………………………………………………. adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy
Czytelny Podpis
…………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby, dla której wypożyczany jest rower*:
...................................................................................................................... imię i nazwisko
....................................................................................................................... rok urodzenia
Potwierdzam odbiór roweru w stanie określonym regulaminem

................ ………………………………………..........................
data i czytelny podpis pracownika Wypożyczalni
* Proszę wypełnić w przypadku wypożyczania roweru przez opiekunkę/opiekuna lub rodzica osoby
z niepełnosprawnością.

Rower „ECO TEXTIL” jest wyrobem medycznym służącym niwelowaniu
schorzeń:


układu ruchu,



z niedowładem po udarach mózgu i rdzenia kręgowego,



wspomaga rehabilitację u chorych na stwardnienie rozsiane,



pomaga w schorzeniach reumatoidalnych,



pomaga w rehabilitacji u osób z chorobami zwyrodnieniowymi i zapalnymi
kończyn dolnych,



wszelkiego rodzaju schorzeniach wymagających wzmocnienia mięśni
kończyn dolnych,



wspomaga rehabilitację u chorych na porażenie mózgowe.

Przeciwskazania
Nie jest wskazane użytkowanie rehabilitacyjne roweru trójkołowego „ECO TEXTIL”
przez osoby:


z zaawansowaną niewydolnością układu krążenia,



z dużymi zaburzeniami równowagi w przebiegu chorób ośrodkowego układu
nerwowego,



z zaawansowaną miażdżycą kończyn dolnych.

Rower rehabilitacyjny w trzech rozmiarach
1. Na kołach o średnicy 16”, przeznaczone dla osób o wzroście do 130 cm
(lub do 55 cm długość nogi liczonej po wewnętrznej stronie od pachwiny
do stopy); dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 80 kg,
2. Na

kołach

20”,

przeznaczone

dla

osób

o

wzroście

do

160

cm; dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 100 kg,
3. Na kołach 24”, przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 160 cm,

dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 120 kg.

