REGULAMIN BEZPŁATNEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH
1. Wypożyczony rower służy celom turystyki na terenie przypałacowego zespołu
parkowego.
2. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
3. Wypożyczane rowery są własnością Gminy Żagań o statusie miejskim.
4. Rowery udostępnia się w budynku Centrum Informacji Turystycznej w
Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 4.
5. Wypożyczalnia rowerów miejskich jest czynna od 30 kwietnia do 30 czerwca
oraz od 01 września do 30 września, od wtorku do niedzieli, w godzinach od
10.00 do 17.00. Ostatnie wypożyczenie roweru o godz. 16.00.
6. W okresie wakacyjnym, tj. od 01 lipca do 31 sierpnia wypożyczalnia jest
czynna od wtorku do niedzieli, od godz. 10.00 do 18.00. Ostatnie
wypożyczenie roweru o godz. 17.00.
7. Rowery wypożyczane są maksymalnie na 2 godziny.
8. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać
zwrócony do wypożyczalni.
9. Aby wypożyczyć rower należy:
 Przedstawić do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo
jazdy) lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
 Być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
 Podpisać kartę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z
niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu
roweru sprawnego technicznie,
 Wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie
użytkowania roweru.
10.Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 100,00 zł.
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11.Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower,
zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
12.Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z
tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
korzystania z roweru.
13.Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe
szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu;
Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
14.Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, w
szczególności w sytuacji wcześniejszego naruszenia przez niego zapisów
niniejszego regulaminu, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania
przyczyny.
15.Za wady ukryte w częściach rowerowych wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
16.Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie. Jeżeli
Wypożyczający nie zwróci roweru w dniu wypożyczenia do godziny
zamknięcia wypożyczalni – sprawa zostanie zgłoszona na Policję jako
kradzież.
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