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Regulamin Wypożyczalni Rowerów „Tężnia Busko” 
 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności korzystających 
z Wypożyczalni Rowerów #TężniaBusko. 

2. Wypożyczalnia czynna jest cały rok, codziennie w godzinach: od 10.00 do 19.00, z wyłączeniem dni,                       
w których Kompleks #TężniaBusko jest nieczynny. 

3. Wypożyczane rowery oraz sprzęt rowerowy zwane w dalszej części „sprzętem rowerowym” są własnością 
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, są 
wypożyczane i zwracane w Domu Zdrojowym Kompleksu #TężniaBusko ul. Waryńskiego 5, 28-100 Busko-
Zdrój. 

4. Wypożyczenie sprzętu rowerowego i złożenie podpisu na protokole zdawczo-odbiorczym wypożyczenia 
sprzętu rowerowego (dalej zwany protokołem) potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się                              z 
regulaminem i akceptuje jego treść. 

5. Rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą, oświetlenie przednie, tylne, odblaskowe i nóżkę oraz 
oznakowane w następujący sposób „Wypożyczalnia Rowerów Tężnia Busko” 

6. Wypożyczany sprzęt rowerowy jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony do 
wypożyczalni. 

7. Opłatę za wypożyczenie sprzętu rowerowego pobiera się z góry, za zadeklarowany czas używania lecz nie 
dłużej do godziny 18.30. Zwrot sprzętu rowerowego po upływie zadeklarowanego i opłaconego terminu 
powoduje pobranie opłaty uzupełniającej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

8. Aby wypożyczyć sprzęt rowerowy należy: 
a) przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), z którego pracownik Kompleksu 
#TężniaBusko spisze dane do protokołu, 
b) być osobą pełnoletnią i trzeźwą, 
c) podpisać czytelnym podpisem protokół zdawczo-odbiorczy wypożyczenia sprzętu rowerowego, potwierdzający 
odbiór oraz zwrot wypożyczonego sprzętu rowerowego, a także akceptację warunków                     i zasad 
wypożyczalni, 
d) dokonać płatności za wypożyczenie sprzętu rowerowego według obowiązującego cennika. 

9. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt. 
10. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim. 
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody u Wypożyczającego jak i osób 

trzecich, powstałych w czasie użytkowania sprzętu rowerowego pod warunkiem, że wypadki lub szkody 
nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie rowerowym. 

12. W przypadku pozostawienia wypożyczonego roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed 
kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem. 

13. Osoba wypożyczająca sprzęt rowerowy ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu 
jego wypożyczenia do czasu zwrotu. 

14. W przypadku kradzieży roweru lub sprzętu rowerowego osoba wypożyczająca ma obowiązek 
niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie przedstawić zaświadczenie o kradzieży w Domu Zdrojowym 
Kompleksu #TężniaBusko w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 5, tel. 41 370 54 30-31. 

15. Wypożyczający ponosi pełne koszty utraty (m.in. zniszczenie, kradzież) sprzętu rowerowego lub                           
w przypadku jego uszkodzenia kosztów naprawy. 

16. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części                              
w wypożyczonym sprzęcie rowerowym. 

17. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 
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18. Sprzęt rowerowy należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie, lecz nie później niż do 
godziny 18:30. 

19. W przypadku niezwrócenia sprzętu rowerowego do momentu zamknięcia wypożyczalni pracownik Domu 
Zdrojowego Kompleksu #TężniaBusko zgłosi kradzież na Policję. 

20. Opłata za wypożyczenie sprzętu rowerowego wynosi: 
a) rower - 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę lub 50 zł za cały dzień (do 8 h) i pobierana jest w momencie 
wypożyczenia, 
b) fotelik – opłata jednorazowa 5 zł (do 8 h) i pobierana jest w momencie wypożyczenia, 
c) kask rowerowy – opłata jednorazowa 5 zł (do 8 h) i pobierana jest w momencie wypożyczenia, 
d) przyczepka rowerowa – 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę lub 50 zł za cały dzień (do 8 h) i jest pobierana w 
momencie wypożyczenia. 
         22. Zabrania się: 
a) korzystania ze sprzętu rowerowego w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, 
b) nieodpowiedniego użytkowania sprzętu rowerowego, jazdy niezgodnej z przepisami ruchu drogowego itp. 
        23. Pracownik Domu Zdrojowego Kompleksu #TężniaBusko może odmówić wypożyczenia roweru również                       
 w  innych uzasadnionych przypadkach. 
       24. W razie zgubienia linki zabezpieczającej lub kluczyka, Wypożyczający poniesie opłaty: 
a) za zgubienie linki: 40zł, 
b) za zgubienie kluczyka: 10zł. 
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