
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
chronić rower przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
nie pozostawiać roweru bez zabezpieczenia (Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zabezpieczyć rower przed
kradzieżą za pomocą linki zabezpieczającej),
korzystać z roweru wyłącznie na drogach, ścieżkach i traktach do tego przeznaczonych,
regularnie kontrolować stan oświetlenia roweru,
zwrócić rower wraz z wyposażeniem, sprawny technicznie i w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu. 

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin), określa zasady wypożyczania rowerów z wypożyczalni rowerowej Notera Hotel
SPA Bory Tucholskie w Charzykowach (dalej Hotel).
2. Rowery stanowią własność Hotelu.
3. Rowery nie są przystosowane do jazd wyczynowych lub specjalnych (np. skoków, wyścigów, sztuczek kaskaderskich).
4. Rowery mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dalsze powierzenie roweru osobie niepełnoletniej następuje
na odpowiedzialność i ryzyko pełnoletniego opiekuna. 
5. Rowery nie są wyposażone w apteczki.
6. Rowery nie są wyposażone w zestawy do samodzielnej naprawy (łaty na dętki, części zapasowe).
7. Rowery nie są wyposażone w kamizelki odblaskowe i kaski.   
8. Hotel nie wypożycza apteczek, zestawów do samodzielnej naprawy oraz kamizelek i kasków. 
9. Warunkiem wypożyczenia roweru jest wypełnienie i złożenie Deklaracji wypożyczenia stanowiącej Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
10. Osoba wypożyczająca rower (dalej Użytkownik), musi być trzeźwa i nie może znajdować się pod wpływem środków
odurzających.
11. Hotel nie weryfikuje stanu zdrowia Użytkownika ani stanu jego trzeźwości.
12. Hotel nie weryfikuje okoliczności posiadania przez Użytkownika uprawnień do kierowania rowerami. 
13. Hotel nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia, którym Użytkownik uległ w czasie korzystania z roweru, jak również
za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika lub wyrządzone przez niego osobom trzecim. 
14. Przed wypożyczeniem roweru, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania jego oględzin, sprawdzenia kompletności
wyposażenia oraz sprawności roweru, co potwierdza w Deklaracji wypożyczenia. Z chwilą wypożyczenia roweru, na
Użytkownika przechodzi ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia roweru, chyba, że nastąpiło to z przyczyn
niezależnych od Użytkownika.
15. Przed rozpoczęciem korzystania z roweru, Użytkownik samodzielnie reguluje wysokość siodełka oraz zapoznaje się z
mechanizmami działania roweru, prosząc w razie wątpliwości obsługę Hotelu o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
16. Włącznie świateł pozycyjnych przednich i tylnych należy do obowiązku Użytkownika.                
17.Użytkownik zobowiązany jest dostosować ubiór i obuwie do jazdy rowerowej oraz warunków atmosferycznych. 
18. Użytkownik zobowiązuje się:

19. Użytkownik nie może użyczać roweru osobom trzecim.
20. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich problemów, usterek i zdarzeń związanych z
korzystaniem z roweru obsłudze Hotelu i zaprzestania korzystania z roweru w przypadku wystąpienia usterki lub
zdarzenia uniemożliwiającego takie korzystanie.
21. W przypadku wystąpienia przeszkody w korzystaniu z roweru, Hotel zapewnia Użytkownikowi, w miarę posiadanych
możliwości, transport powrotny, o ile odległość od Hotelu nie przekracza 5 km i dojazd do miejsca postoju samochodem
osobowym jest możliwy oraz dopuszczony przez prawo. W pozostałych przypadkach  Użytkownik zapewnia transport
powrotny, wraz z transportem roweru, we własnym zakresie i na własny koszt.  
22. Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek napraw lub wymiany części w rowerze. 
23. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy
lub zakupu nowego roweru.
24. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności prawa o
ruchu drogowym i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim w trakcie korzystania z roweru,
chyba, że do ich wyrządzenia doszło z przyczyn niezależnych od Użytkownika.
25. Obsługa Hotelu może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.


