
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW 

POWIATU KUTNOWSKIEGO W GMINIE DĄBROWICE 

W RAMACH PROJEKTU 

„ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH - ZADBAJ O ZDROWIE" 

realizowanego z Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności 

w zdrowiu finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz budżetu państwa. 

1.    Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i 

odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej w ramach 

projektu „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" będącej własnością Powiatu 

Kutnowskiego prowadzonego przez Gminę Dąbrowice. 

Wraz  z akceptacją niniejszego  regulaminu  staje  się  on Umową  między Wypożyczającym 

a PCAF w Gminie Dąbrowice 

2.    Z wypożyczalni mogą korzystać zarówno osoby indywidualne jak i zorganizowane 

grupy  mieszkańców  powiatu  (minimum   5   osobowe)   na  zasadach  określonych w 

niniejszym regulaminie w celach rekreacyjnych. 

3.    Wypożyczalnia czynna jest w dni robocze w funkcjonowania PCAF Umówienie 

wypożyczenia i oddania mienia na weekendy musi nastąpić najpóźniej na l dzień roboczy 

przed dniem wypożyczenia po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 

24 252 25 87. 

4.     Wypożyczane mienie jest własnością Powiatu Kutnowskiego. 

5.     Z tytułu wypożyczenia mienia nie pobiera się opłat od osób wypożyczających. 

6.     Rowery wyposażone są w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki oraz 

kask dla kierowcy, kask dla dziecka i są specjalnie oznakowane (zwane dalej mieniem). 

7.     Aby wypożyczyć rower, Wypożyczający musi spełnić następujące warunki: 

·     posiadać ukończone co najmniej 18 lat. W przypadku przekazania wypożyczonego 

roweru osobie niepełnoletniej - Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za 

wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą. 

·    przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik 

odpowiedzialny za wypożyczalnie spisze dane. 

·    podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru wraz z pozostałym sprzętem i o 

zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru 

sprawnego technicznie. W/w. Oświadczenie stanowi Załącznik Nr l do niniejszego 

regulaminu, 

·   osoba wypożyczająca mienie nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków 

odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w  rozumieniu  

przepisów  o  przeciwdziałaniu  narkomanii;   innych  leków, które z definicji zabraniają, lub 

zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 

·    osoba wypożyczająca mienie nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym znajdując 

się w stanie nietrzeźwości  lub pod wpływem środka odurzającego oraz prawomocnym 

wyrokiem sądu za prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie 



ruchu pojazdu mechanicznego oraz pojazdów innych niż mechaniczne w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem podobnie działającego środka, 

8.     W  przypadku  wypożyczenia mienia przez  zorganizowana  grupę,  w jej imieniu 

występuje osoba, która musi spełnić warunki określone w pkt. 7, która ponosi pełną 

odpowiedzialność  za całe  wypożyczone  przez  grupę  mienie i traktowana jest w 

niniejszym   regulaminie  jako Wypożyczający. Osoba  ta składa  pisemne oświadczenie oraz 

przekazuje szczegółowe dane osób, które wchodzą w skład grupy także  podpisane 

indywidualnie  oświadczenia określone  w  załączniku nr 1. W przypadku osób nieletnich 

oświadczenia muszą zostać podpisane przez opiekunów prawnych. 

9.     Wypożyczający zobowiązuje się do: 

·   korzystania z mienia oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. 

·   zwrotu mienia do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w 

stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem  zwrotu.  W 

przypadku  wypożyczenia mienia w weekend wypożyczający określa szczegółowo godzinę 

wypożyczenia i godzinę oddania, a w przypadku nie dotrzymania terminu odda go w 

pierwszy dzień roboczy w godzinach otwarcia wypożyczalni. 

·    korzystania  z  mienia  wyłącznie  w  celach  niekomercyjnych  i  wyłącznie dla użytku 

osobistego Wypożyczającego, oraz osób z jego grupy, 

·   nie używania mienia w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp. oraz  

wykorzystywania  roweru  dla  ciągnięcia   lub   pchania  czegokolwiek, z wyłączeniem 

przyczepki rowerowej, 

·   niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z mienia pracownikowi  

odpowiedzialnemu  za  wypożyczalnie i odstawienia mienia do wypożyczalni w przypadku 

stwierdzenia  podczas jazdy  rowerem jakiejkolwiek jego usterki, 

·   zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany 

części w wypożyczonym mieniu. 

·   pokrycia   kosztów   naprawy   uszkodzonego   mienia  lub  jego   wyposażenia wynikłych 

z winy wypożyczającego, 

·   pokrycia   kosztów   zakupu   nowego   roweru   w   przypadku   całkowitego zniszczenia 

roweru wypożyczonego. 

10.   W  przypadku  utraty wypożyczonego  mienia lub jego  wyposażenia, na skutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający, w tym kradzieży (np. w 

wyniku pozostawienia mienia bez opieki) lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do 

zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości mienia oraz jego   wyposażenia 

(na podstawie cen obowiązujących na  rynku   w  dniu stwierdzenia faktu). 

11.  Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem 

mienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, obowiązujących w Polsce w tym 

wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. 

12.  Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z  

wypożyczonego  mienia ponosi    Wypożyczający.  Wypożyczający,  będąc uczestnikiem 

ruchu drogowego, jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to 

tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń 

wobec Powiatu Kutnowskiego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń 

powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów. 



13.  Wypożyczający ponosi wyłączna odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego mienia. 

14.   W przypadku wypożyczenia mienia przez grupę zorganizowaną konieczne jest 

wcześniejsze   uzgodnienie terminu oraz ilości     mienia z pracownikiem odpowiedzialnym 

za wypożyczalnie. 

15.   W przypadku nie zwrócenia mienia do momentu zwrotu ustalonego z pracownikiem 

odpowiedzialnym za wypożyczalnie, dane Wypożyczającego będą przekazane policji (w 

ciągu  24  godzin)  z informacją  o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez 

Wypożyczającego. 

16.   Istnieje możliwość wydłużenia czasu wypożyczenia danego mienia pod warunkiem, że 

mienie to nie będzie zarezerwowane  dla innego  Wypożyczającego. Decyzję o możliwości 

wydłużenia czasu wypożyczenia decyduje pracownik wypożyczalni, który odpowiada za 

realizację zadania. 

17.  W  przypadku wcześniejszego  naruszania przez  Wypożyczającego postanowień 

niniejszego Regulaminu pracownik wypożyczalni odpowiedzialny za wypożyczalnie może 

odmówić mu wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 

18.  Sprzęt  będący na  wyposażeniu  Powiatowej Wypożyczalni  Rowerów może być 

wypożyczony jednorazowo na max 7 dni i nie dłużej niż na 14 dni w ciągu jednego miesiąca. 

19.  Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu wypożyczalni oraz 

używać mienia zgodnie z regulaminem. 

20.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Obsługi Projektu oraz na stronie 

internetowej: pl13@powiatkutno.eu 

21.   Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie mienia są równoznaczne z 

świadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz 

umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. 

22.   Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 

wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu. 

  

REGULAMIN DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (PCAF) 

W RAMACH PROJEKTU 

,,ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH – ZADBAJ O ZDROWIE’’ 

Realizowanego z Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu 

finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. 

        Gminę Dąbrowice  reprezentowaną przez Wójta Dorotę Dąbrowską 

zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany 

części, 



  

  

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i 

odpowiedzialności osób korzystających z wyposażenia siłowni wewnętrznej 

prowadzonej w ramach Powiatowego Centrum Aktywności Fizycznej (PCAF) 

w projekcie ,,Żyjesz dla siebie i innych –zadbaj o zdrowie’’ przez  

2. Z wyposażenia siłowni (PCAF) mogą korzystać zarówno osoby indywidualne 

jak i zorganizowane grupy mieszkańców powiatu (minimum 5 osobowe) na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

3. PCAF czynne jest w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00 

4. Wyposażenie jest własnością Powiatu Kutnowskiego. 

5. Z tytułu korzystania z wyposażenia PCAF nie pobiera się opłat. 

6. Aby korzystać ze sprzętu stanowiącego wyposażenie PCAF należy spełnić 

następujące warunki: 

7. Posiadać ukończone 18 lat. W przypadku osoby niepełnoletniej istnieje 

możliwość korzystania z siłowni tylko za zgodą i w czasie obecności opiekuna 

prawnego. 

8. Osoba korzystająca z siłowni nie może być pod wpływem alkoholu oraz 

innych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

9. Korzystający z wyposażenia siłowni zobowiązuje się do: 

10. Korzystania z mienia zgodnie z przeznaczeniem, 

11. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z mienia 

pracownikowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie PCAF, 

12. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub jego wyposażenia wynikłych z 

winy korzystającego. 

13. Pełną odpowiedzialność za wydatki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania 

ze sprzętu stanowiącego wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Fizycznej w 

sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz naruszający zasady jego wykorzystania oraz 

także pod wpływem alkoholu innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub 

środków zastępczych ponosi Użytkownik. W takim przypadku Gmina jak i Powiat nie 

ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody zarówno na osobie jak i w mieniu. 



14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wyposażenia siłowni. 

15. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowię niniejszego 

Regulaminu pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie siłowni może 

odmówić mu możliwości korzystania z PCAF bez podania przyczyny. 

16. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu siłowni oraz 

używać mienia zgodnie z regulaminem. 

17. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Obsługi Projektu oraz na 

stronie internetowej: pl13@powiatkutno.eu 

18. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o 

stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne korzystanie ze sprzętu 

stanowiącego PCAF. 
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