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UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU NR ………………………..20185
Zawarta w dniu ………………........................... w Karczewie, pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 55, 05-480 Karczew
prowadzącym PUNKT OBSŁUGI ROWERZYSTY
a
Panem / Panią ………………………………………………………………………..
Zameldowanym/ - ą: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Legitymującym/ -ą się dokumentem tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport):
seria/numer: ………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………………..……………….…………….
wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu: ………………………………………………………
zwanym/ -ą dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§ 1 Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru na warunkach określonych w regulaminie Punktu
Obsługi Rowerzysty - Sezonowej Wypożyczalni Rowerów w Karczewie, stanowiącym integralny załącznik do
niniejszej umowy.
§ 2 Terminy:
Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu ……………….. o godz. …..………………..
i zostanie oddany do Punktu Obsługi Rowerzysty o godz. ………………..
Ilość wypożyczonych rowerów oraz nr porządkowy i nr na ramie :
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pobrano kaucję w kwocie: ………………………(słownie:………………………………………………………………………………)
Osprzęt: zgodnie z punktem nr 12 regulaminu Punktu Obsługi Rowerzysty - Sezonowej Wypożyczalni
Rowerów w Karczewie.

§ 3 Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Punktu Obsługi Rowerzysty i cennikiem
napraw stanowiącym odrębny załącznik do niniejszej umowy, zaakceptował ich treści, a także zbadał
(wypróbował) i przyjął rower sprawny technicznie, co poświadcza podpisem na niniejszej umowie.
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§ 4 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 5 Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PUNKT OBSŁUGI ROWERZYSTY

WYPOŻYCZAJĄCY

………………..………………………………

…………………..…………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procedury wypożyczania rowerów, dochodzenia roszczeń z tym związanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 roku i Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

„Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”

