
 Załącznik nr 1 do Z/5/2020 Dyrektora ŚOSiR z dnia 19-06-2020  

Regulamin wypożyczalni rowerów 
czynnej: w okresie od 1 maja do 30 września  codziennie w godz.  8.00 – 20.00   

 
1. Wypożyczane rowery są własnością Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i mogą być wypożyczane i 

zwracane w recepcji Domu wycieczkowego i campingu w Świdnicy przy ul. Śląskiej 37. 
2. Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie przednie i tylne i odblaskowe.  
3. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny zostać zwrócone. 
4. Aby wypożyczyć rower należy:  

a) wypełnić druk wypożyczenia roweru stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu i podpisać 
oświadczenie oznaczające akceptację warunków wypożyczalni; 

b) przedstawić obsłudze wypożyczalni dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo 
jazdy) do wglądu,  w celu potwierdzenia danych osobowych; 

c) być osobą pełnoletnią i trzeźwą; 
d) na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower; w przypadku rodzin z dziećmi jeden rodzic może 

wypożyczyć maksymalnie 4 rowery – 3 dla dzieci i 1 dla siebie. 
5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rowery. 
6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. 
7. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych 

szkód lub obrażeń powstałych w trakcie wypożyczenia roweru. 
8. W przypadku pozostawienia wypożyczonego roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed 

kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem. 
9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu jego 

wypożyczenia do czasu zwrotu. 
10. W przypadku kradzieży roweru osoba wypożyczająca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję,  

a następnie przedstawić zaświadczenie o kradzieży w ŚOSiR w Świdnicy. 
11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy w kwocie do 1000 zł (słownie: 

jeden tysiąc), w przypadku nie uznania szkody przez ubezpieczyciela. 
12. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 
13. Rowery należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie lecz nie później niż do godz. 19.50 
14. W przypadku niezwrócenia roweru do momentu zamknięcia wypożyczalni pracownik ŚOSiR zgłasza 

kradzież na Policji.  
15. Opłata za wypożyczenie roweru wynika z aktualnego Cennika opłat za usługi – Dom Wycieczkowy i 

Camping. 
16. Zabrania się:  

a) korzystania z rowerów w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających 
b) nieodpowiedniego użytkowania roweru, jazdy niezgodnej z przepisami ruchu drogowego itp. 

17. W uzasadnionych przypadkach pracownik ŚOSIR może odmówić wypożyczenia roweru bez podania 
przyczyny. 

18. W razie zagubienia linki zabezpieczającej lub kluczyka, Wypożyczający poniesie opłaty: 
a) za zgubienie linki – 20 zł 
b) za zgubienie kluczyka – 10 zł   

   

                                    Dom Wycieczkowy i camping 
ul. Śląska 37 

58-100 Świdnica  
tel. 513 310 715 
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ul. Śląska 37 

58-100 Świdnica  
tel. 513 310 715  
Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczalni rowerów  

Druk wypożyczenia roweru 

 
Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………………………………………..…..…… 

Adres zamieszkania   ………………………………………………………………………………………………..…………..… 

Nr dokumentu tożsamości  ……………………..……… Rodzaj dokumentu ………………………………….…………….. 

Telefon kontaktowy   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczenie Wypożyczającego  

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się ze stanem technicznym roweru oraz zapoznałem/zapoznałam się z 
regulaminem wypożyczalni rowerów i w pełni akceptuję jego treść. 
 
Świdnica dnia ……………………..              
        …….…………………………………………… 

                        (podpis wypożyczającego) 

                              
 

Godzina wypożyczenia  ………………..……..….…      Godzina zwrotu ……………..…………… 

Numer roweru   …………………………………………………………………………………………. 

 
Świdnica dnia …………………………….         

   …….…………………………………………… 
           (podpis pracownika obsługi wypożyczalni)                
 
               

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osir.swidnica.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni rowerów - na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie od wypożyczenia – do oddania sprawnego roweru a w przypadku 

jego zaginięcia/kradzieży – do czasu wyjaśnienia sprawy. 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego . 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

realizacji usługi wypożyczenia roweru. 
9. W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia 
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