
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

wypożyczalni rowerów Hotel&SPA Hetman 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów dostępnych w wypożyczalni 

należącej do Hotel&SPA Hetman, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe Topaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. 

Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski NIP: 8231669776; REGON: 521630479, zwany dalej 

„Wypożyczalnią”.  

 

2. Rowery podlegające wypożyczeniu są własnością Wypożyczalni. 

 

3. Wypożyczyć rower może osoba będąca gościem Hotel&SPA Hetman (zwana dalej: 

„Wypożyczającym”) powyżej 18 r.ż., po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

dokonaniu rezerwacji roweru u Wypożyczającego oraz podpisaniu Oświadczenia 

Wypożyczającego o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu (zwane dalej: „Oświadczeniem”). 

Wypożyczyć rower może również osoba pomiędzy 12 a 18 r.ż. z zastrzeżeniem warunków 

dotyczących osoby pełnoletniej oraz warunków wskazanych w ust. 4 i 5 poniżej. 

 

4. Przed wypożyczeniem, osoby poniżej 18-go r. ż. (zwane dalej „małoletnimi”) są zobowiązane do 

przekazania Wypożyczalni pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

szkód, powstałych w okresie wypożyczenia roweru. 

 

5. Z chwilą podpisania Oświadczenia, Wypożyczający oświadcza, iż posiada oświadczenia o 

przejęciu odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 4, od wszystkich osób małoletnich, a w 

przypadku niedochowania ww. obowiązku przejmie na siebie ewentualne roszczenia z tego tytułu. 

 

6. Akceptacja Regulaminu poprzez podpisanie Oświadczenia oraz wypożyczenie roweru są 

równoznaczne ze złożeniem przez Wypożyczającego oświadczenia o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości 

przepisów ruchu drogowego.  

 

7. W momencie wypożyczenia roweru Wypożyczający zobowiązany jest uzupełnić dane określone w 

tabeli rejestrującej każdorazowe wypożyczenie roweru, którą przedkłada Wypożyczający, a także 

zobowiązany jest do potwierdzenia wypożyczenia roweru składając podpis w odpowiednim 

miejscu w tabeli. 

 

8. Usługa wypożyczenia roweru/ów odbywa się w między 8:00 a 20:00. Wypożyczenie roweru w 

innym przedziale godzinowym możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody 

Wypożyczalni. 



 

 

 

9. Rezerwacji rowerów Wypożyczający zobowiązany jest dokonać z co najmniej 1-dniowym 

wyprzedzeniem bezpośrednio w recepcji Wypożyczalni lub pod numerem 25 644 30 00, wew. 400. 

 

10. Cennik usług w postaci wypożyczenia roweru przez Wypożyczalnie dostępny jest w recepcji 

Wypożyczalni, a także na stronie internetowej www.hotel-hetman.pl.  

 

11. Wypożyczalnia wypożycza rowery sprawne technicznie oraz zdatne do umówionego użytku. 

 

12. Maksymalny udźwig roweru wynosi 120 kg.  

 

13. Do każdego z wypożyczanych rowerów przypisany jest numer identyfikujący dany rower. 

 

14. Korzystanie z wypożyczonego roweru może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

 

15. Korzystanie z wypożyczonego roweru jest dozwolone wyłącznie na trasach i drogach 

przeznaczonych do użytkowania przez użytkowników rowerów. Zabronione jest użytkowanie 

roweru na pieszych szlakach turystycznych i nieoznaczonych ścieżkach leśnych. 

 

16. W rowerach dozwolone jest montowanie fotelika rowerowego dziecięcego, jedynie zgodnie z 

zaleceniem producenta fotelika. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy 

montaż fotelika i nieprawidłowe przewożenie w nim dziecka 

 

17. Potwierdzenie zwrotu roweru jest dokonywane przez Wypożyczalnię pisemnie w określonym 

miejscu w tabeli identyfikującej określone wypożyczenie sprzętu, po uprzednim potwierdzeniu 

niepogorszonego stanu technicznego wypożyczonego roweru. 

 

 

II. Odpowiedzialność/zobowiązania 

 

1. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności używać 

roweru zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych Regulaminem. 

 

2. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone rowery od momentu 

wypożyczenia, do momentu zwrotu z zastrzeżeniem pkt I ust. 17 . 

 

3. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu roweru w dniu wypożyczenia, do godziny 20.00 lub 

zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w Umowie. 

 

4. Zwrócenie rowerów w godzinach innych niż ustalone w pkt I ust 8, bez zgody Wypożyczalni, jest 

traktowane, jako naruszenie Regulaminu i może zostać obarczone dodatkową opłatą w wysokości 

20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

5. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Wypożyczającego, Wypożyczający ponosi 

koszty dalszego wypożyczenia oraz ewentualną dodatkową opłatę określoną w pkt II ust 4 powyżej, 

a także odpowiada za ewentualną kradzież lub zniszczenie roweru. 

 



 

 

6. Wypożyczający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności z tytułu skorzystania z usługi 

wypożyczenia roweru w Wypożyczalni w momencie zwrotu roweru lub wraz z rozliczeniem 

pozostałych opłat z tytułu należności za usługi hotelowe.  

 

7. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w stanie niepogorszonym. 

 

8. W przypadku stwierdzenia przez Wypożyczającego podczas wypożyczenia roweru, jakiejkolwiek 

jego usterki, Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia problemu do 

Wypożyczalni i zwrotu roweru. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, 

Wypożyczający jest zobowiązany zatrzymać się i natychmiast powiadomić telefonicznie 

Wypożyczalnię o tym fakcie. 

 

9. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany 

części w wypożyczonym rowerze. 

 

10. Wypożyczający zobowiązuje się do finansowego pokrycia ewentualnych wszelkich uszkodzeń 

roweru wynikających z winy Wypożyczającego, a powstałych w czasie trwania Umowy tj. 

wypożyczenia roweru. Pokrycie szkody następuje na podstawie faktury za naprawę szkody 

wystawionej przez serwis rowerowy dokonujący naprawy, a wyznaczony przez wypożyczalnię. 

 

11. Zabronione jest korzystanie z rowerów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które 

z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 

 

12. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia oraz 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. powstałych w związku z 

użytkowaniem roweru, a wynikających z jego winy. 

 

13. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wynikającą z następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód powstałych w związku z użytkowaniem roweru 

oraz w czasie trwania Umowy. 

 

14. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia, Wypożyczający ma obowiązek 

natychmiast powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w 

najbliższej jednostce Policji. 

 

15. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieregulowanych 

niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w recepcji Wypożyczalni, a także na stronie 

internetowej www.hotel-hetman.pl.  

 

 


