UMOWA NA WYPOŻYCZENIE ROWERU
NUMER .......... / 2017
zawarta w Górze, w dniu ............................................... pomiędzy:
Ośrodkiem Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56 - 200 Góra zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ
a
…..............................................................................................................................................................................................
zam.: ........................................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy nr: ...................................................................., dowód osobisty nr: ........................................................
lub inny dokument tożsamości, typ: ........................................ nr: .......................... zwanym(ą) dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie:
- roweru dziecięcego w ilości sztuk: ........... oznaczonego numerem: ..............................................*
- roweru innego niż dziecięcy w ilości sztuk: ........... oznaczonego numerem: ..................................*
zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z wypożyczalni rowerów w Górze oraz:
- linki zabezpieczającej w ilości sztuk: ...............................................................................................*
- pompki do roweru w ilości sztuk: .....................................................................................................*
- siedziska dla dzieci zamontowanego na rowerze w ilości sztuk: .....................................................*
§2
1. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż:
- zapoznał się z regulaminem korzystania z wypożyczalni rowerów w Górze oraz akceptuje jego treść,
- zapoznał z regulaminem korzystania z wypożyczalni rowerów w Górze osoby, którym przekazuje rower do używania
i osoby te akceptują treść regulaminu.
2. Akceptacja regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów w Górze jest równoznaczna z oświadczeniem o stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu
drogowego.
3. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż WYPOŻYCZALNIA przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie,
zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza własnoręcznym podpisem.
§3
1. Koszt wypożyczenia roweru określa cennik WYPOŻYCZALNI.
2. Przewidywany czas wypożyczenia roweru(ów) wynosi: ……….............................. tj. od godz. ............ do godz. ............
3. Kwota za wypożyczenie pobrana z góry wynosi: ………………... zł., i nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu określonego w pkt. 2 WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do
wniesienia dopłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Miejsce zwrotu sprzętu wypożyczonego zgodnie z §1: Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56 - 200 Góra.
§4
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa zawarta jest na czas: od momentu przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU sprzętu, do momentu jego zwrotu do
WYPOŻYCZALNI.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby WYPOŻYCZALNI.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYPOŻYCZALNIA

....................................................
* niepotrzebne skreślić

WYPOŻYCZAJĄCY

...............................................

Potwierdzam zwrot sprzętu wypożyczonego zgodnie z §1 umowy na wypożyczenie roweru numer ................./2016.
Zwrócony sprzęt jest:
- nieuszkodzony*
- uszkodzony*
Uwagi: ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

WYPOŻYCZALNIA

....................................................
* niepotrzebne skreślić

WYPOŻYCZAJĄCY

...............................................

