
REGULAMIN KORZYSTANIA I WYPOŻYCZANIA ROWERU W WYŻSZEJ 

SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 
 

1) Wszystkie rowery  stanowią własność Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

2) Ustala się stawki za korzystanie z roweru : 

a) Cena wypożyczenia na okres 1 godziny: 3 zł  

b) Cena wypożyczenia na okres 24 godzin : 30 zł  

3) Opłata za wypożyczenie roweru odbywa się na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia z 

wypożyczającym, na czas określony w zapisie umownym.  

4) Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry 

5) Kaucja zwrotna za jeden rower wynosi  100 zł i jest uiszczana równocześnie z jego 

wypożyczeniem 

6) W przypadku przekroczenia zadeklarowanego w umowie czasu wypożyczenia za każdą 

rozpoczętą godzinę naliczana będzie opłata w wysokości 3 zł. 

7) W przypadku oddania roweru przed upływem zadeklarowanego w umowie czasu różnica nie 

będzie zwracana, różnica zostanie przeznaczona na utrzymanie w gotowości technicznej  

rowerów. 

8) Na czas wypożyczenia roweru Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zatrzymuje kaucję 

określoną w pkt. 5 

9) Wypożyczenie roweru odbywa się na podstawie okazanego dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość wypożyczającego. 

10)  Pracownik WSG wypożyczający rower z  może odmówić wypożyczenia roweru w przypadku 

stwierdzenia jasnych przesłanek sugerujących i podważających wiarygodność 

wypożyczającego – alkohol, inne środki odurzające, budzące wątpliwość zachowanie. 

11) Rowery stanowiące własność Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy są oznaczone w 

sposób  określający przynależność do wypożyczalni 

12) Każdy rower jest wyposażony w zamknięcie- zabezpieczenie atestowane będące na 

wyposażeniu każdego roweru. Klucz do zamknięcia – zabezpieczenia roweru, wypożyczający 

otrzymuje w momencie wydania roweru do korzystania. 

13) Wypożyczający zobowiązany jest do każdorazowego zabezpieczenia roweru zamknięciem- 

zabezpieczeniem w momencie parkowania roweru. 

14) Rowery stanowiące własność Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy są zarejestrowane i 

oznaczone przez organy ścigania. 

15) Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower. 

16) Wszystkie szkody ujawnione po zwrocie przedmiotu wypożyczenia a nie wykazane 

protokólarnie podczas wypożyczenia obciążają wypożyczającego. 

17) Wypożyczający po stwierdzeniu  uszkodzenia mienia WSG w Bydgoszczy może nałożyć karną 

kwotę w wysokości 100 zł stanowiącej równowartość naprawy powstałej szkody 

18) W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający zostanie obciążony kwotą 

550 zł wraz z opłatą za okres wypożyczenia. 

19) Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w sytuacji, kiedy 

stwierdzone przez pracownika WSG wady, uszkodzenia przewyższają wartość 



wypożyczonego mienia. W takim przypadku zobowiązany zostanie do uiszczenia kwoty w 

wysokości 550 zł stanowiącej równowartość wypożyczonego roweru. 

20) Wypożyczający zrzeka się roszczeń wobec  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z tytułu 

wypadku, poniesionych szkód lub innych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania 

użyczonego mienia 

21) Wypożyczalnia oświadcza, że wszystkie wypożyczane rowery są wolne od wad technicznych i 

sprawne technicznie. 

22) Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności 

23) Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się jedynie w Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy, przy ul. Naruszewicza 11, Budynek K- Kancelaria  w godzinach od 10 do 17 od 

poniedziałku do piątku. 

24) Miejsce wypożyczenia, zwrotu zostało oznaczone na mapce  Kampusu Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy załączonej do umowy wypożyczenia, opublikowanej na stronie 

internetowej pod adresem http://www.wypozyczalnia.byd.pl 

25) Niniejszy regulamin wraz z umową wypożyczenia roweru zostały przygotowane w 2 wersjach 

językowych. W  przypadku wątpliwości co do tłumaczenia umowy, regulaminu wersją 

wiążącą jest wersja polska. 

26) Podpis wypożyczającego oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu 

wypożyczalni, oraz zawarcie umowy z wypożyczalnią. 

 

 

Wypożyczający: 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

http://www.wypozyczalnia.byd.pl/

