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REGULAMIN PUNKTU OBSŁUGI ROWERZYSTY (POR)
– SEZONOWEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W KARCZEWIE
1. Wypożyczone rowery są własnością Gminy Karczew, a użytkowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Karczewie.

2. Punkt Obsługi Rowerzysty (POR) mieści się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 –
19:00. W przypadku zmiany godzin pracy POR, stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej
MOSIR Karczew i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.

3. Rowery wypożyczane są bezpłatnie, bezpośrednio w POR
4. Rowery są ubezpieczone.
5. Aby wypożyczyć rower należy:
 być osobą pełnoletnią,
 przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 podpisać umowę wypożyczenia,
 zaakceptować warunki niniejszego regulaminu.
6. Ostatnie wypożyczenie jest realizowane na godzinę przed zamknięciem POR.

7. Jedna osoba może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie cztery rowery.
8. Za każdy rower POR pobiera kaucję w wysokości 40 zł, za dwa rowery 70 zł, za trzy rowery 100 zł. Kaucja
podlega zwrotowi wraz ze zwrotem roweru, o ile zwracany rower nie jest uszkodzony. W przypadku
powzięcia przez POR wątpliwości co do sprawności technicznej zwracanego roweru, kaucja zostaje
zatrzymana na okres do 7 dni roboczych, w ciągu których POR zleca uprawnionemu serwisowi przegląd
techniczny roweru. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony serwis usterki lub uszkodzenia roweru
będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania roweru, koszt naprawy pokrywany jest z kaucji. W
pozostałych przypadkach kaucja podlega zwrotowi w całości,. W sytuacji, gdy naprawa usterek lub
uszkodzeń roweru wynikających z nieprawidłowego jego użytkowania, przekracza kwotę wpłaconej kaucji,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji niezwłocznie powiadomi o tym Wypożyczającego (w terminie do 7 dni
roboczych), przedstawiając mu kosztorys naprawy przygotowany przez uprawniony serwis wraz z
informacją o przyczynie powstania usterki lub uszkodzenia roweru oraz z wezwaniem do pokrycia kosztów
naprawy nieznajdujących pokrycia w kaucji. W przypadku sporu co do zasadności żądania pokrycia kosztów
naprawy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu na
drodze sądowej.

9. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa rowerów tel.: 22 780 62 80, e-mail: sekretariat.mosir@karczew.pl
odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30. Rezerwację mailową POR potwierdzi
mailem zwrotnym. Rezerwacja roweru może być dokonana na czas nie dłuższy niż do najbliższej niedzieli,
do godziny 18:00, licząc od dnia złożenia rezerwacji. Rezerwacja mailowa po godzinie 15:30, będzie
odebrana i potwierdzona następnego dnia, w takim przypadku POR nie zapewnia, że na dzień, w którym
rezerwacja została otrzymana będą wolne rowery.
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10. W soboty i niedziele rezerwacja nie jest możliwa, w te dni rower można wypożyczyć bezpośrednio w
wypożyczalni.

11. Rowery wypożyczane są na jeden dzień. Wypożyczenie i zwrot roweru musi nastąpić w tym samym dniu
w godzinach pracy wypożyczalni (zgodnie z wcześniejszą deklaracją Wypożyczającego). Istnieje
możliwość wypożyczenia rowerów na cały weekend., rower wypożyczony w piątek można zwrócić w
poniedziałek.

12. Rowery wyposażone są w następujący osprzęt: oświetlenie przednie i tylne: diodowe + baterie zasilające,
dzwonek, błotniki pełne, bagażnik, osłonę przerzutki, koszyk na kierownicę, podpórkę boczną, odblaski,
zapinkę zabezpieczającą przed kradzieżą, gumę na bagażnik. Wypożyczający nie musi brać koszyka na
kierownice lub zapinki, jest to opcjonalne.

13. Wypożyczany rower jest sprawdzany technicznie przed każdorazowym wypożyczeniem, zaś Wypożyczający
przed wypożyczeniem ma obowiązek sprawdzić (wypróbować) rower i poświadczyć jego przydatność do
umówionego użytku.

14. Wypożyczający nie może dokonywać we własnym zakresie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany
części w wypożyczonym rowerze. Drobna naprawa może być dokonana wyłącznie w celu odprowadzenia
roweru do POR.

15. Rowerów nie wypożycza się osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających.
16. Od chwili podpisania umowy wypożyczenia roweru aż do chwili jego zwrotu do POR, Wypożyczający
przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wyrządzone przez niego lub osoby
trzecie, którym udostępnił rower do korzystania, podczas lub w związku z użytkowaniem roweru.
17. Wypożyczający rower ma obowiązek korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbałości o
niego .
18. Wysunięcie (podwyższenie) siodełka ponad połowę długości sztycy (na sztycy jest linia) może skutkować
wygięciem sztycy i ewentualnym nieszczęśliwym wypadkiem.
19. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa i
zasad poruszania się po drogach publicznych.
20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub
mieniu wynikłe z użytkowania wypożyczonego roweru, wyrządzone z winy Wypożyczającego, osób którym
udostępnił on rower do korzystania, ani innych osób trzecich.
21. W przypadku kradzieży roweru w czasie trwania umowy wypożyczenia, Wypożyczający ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie POR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie na numer
telefonu 22 780 62 80, oraz współdziałać z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Karczewie w celu
złożenia wyjaśnień na Policji co do okoliczności kradzieży.

22. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego roweru do POR w zadeklarowanym terminie (tego
samego dnia i w określonych przez Wypożyczającego godzinach) oraz braku powiadomienia
telefonicznego o ewentualnej przyczynie niedokonania zwrotu, POR niezwłocznie zawiadomi
Policję o kradzieży roweru.

POR -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
tel. 22 780 62 80
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