
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 SIŁOWNIA KUŹNIA SYLWETKI 
 
 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres 
praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni 
Rowerów Kuźnia Sylwetki. 

 
2. Sprzęt jest własnością firmy: Siłownia Kuźnia Sylwetki Maciej 

Barański, ul. Prymasa 1000-lecia 1, NIP 8322015738. 
 

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy czytelnie podpisać regulamin, okazać 
aktualny dowód osobisty wraz ze zdjęciem i numerem dokumentu, 
wpłacić kaucję oraz kwotę wypożyczenia oraz przekazać 
wypożyczalni osobisty numer telefonu. Telefon należy posiadać przy 
sobie podczas podpisywania regulaminu. 

 
4. Osoby niepełnoletnie nieposiadające Karty Rowerowej ani Prawa 

Jazdy mogą korzystać z rowerów tylko pod opieką osób pełnoletnich, 
które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie oraz za ich zachowanie 
i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.  

 
5. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą na 

kluczyk, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, oraz dzwonek i 
błotniki (to dot. niektórych modeli) i są specjalnie oznakowane.  

 
6. Kaucję oraz opłatę wypożyczenia pobieramy z góry. 

 
7. Wypożyczany sprzęt sportowy jest sprawny technicznie i w takim 

samym stanie musi zostać zwrócony do wypożyczalni. 
 

8. W przypadku, gdy rower wraca do Wypożyczalni bez usterek itp., 
kaucja zwracana jest wypożyczającemu w całości. 

 
9. Gdy nie ma właściciela Wypożyczalni w momencie zwrotu rowerów, 

a rowery posiadają jakieś uszkodzenia, wtedy kaucja zwracana jest w 
najbliższym terminie, gdy właściciel będzie w lokalu Wypożyczalni. 



10. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki zarówno przed 
wyjazdem jak i po powrocie, należy ją natychmiast zgłosić obsłudze 
wypożyczalni.  

 
11. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić bez podania 

przyczyny wypożyczenia sprzętu sportowego osobie, co do której 
istnieje wątpliwość, czy będzie korzystać ze sprzętu sportowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami. Odmowa 
może nastąpić także w przypadku osób, wobec których istnieje 
podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu bądź środków 
odurzających.  

 
12. Odmowa może nastąpić również w przypadku ciężkich 

warunków atmosferycznych, w przypadku których istnieje obawa co 
do utraty zdrowia lub życia Wypożyczajcego lub istnieje duże ryzyko 
uszkodzenia sprzętu. 

 
13. Wypożyczający sprzęt sportowy zrzeka się wszelkich roszczeń 

wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub 
obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu sportowego. 

 
14. Właściciel wypożyczalni nie przejmuje na siebie 

odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez osoby 
wypożyczające rowery. 

 
15. Wypożyczający jest osobiście i w całości odpowiedzialny za 

wypożyczony sprzęt sportowy i szkody wyrządzone w związku z 
korzystaniem ze sprzętu sportowego od momentu wypożyczenia 
sprzętu sportowego do czasu jego zwrotu. 

 
Kaucja za 1 sprzęt sportowy wynosi odpowiednio: 
A. rower city/miejski - 300 zł 
B. rower trekkingowy damski/męski - 200 zł 
C. rower szosowy – 300zł 
D. rower górski/MTB – 400zł 
E. rower młodzieżowy - 200zł 
F. przyczepka do przewozu dzieci dwuosobowa - 200zł 



G. przyczepka do przewozu zwierząt domowych- 200 zł  
H. fotelik rowerowy - 100 zł 
 

16. Kaucja zabezpiecza zwrot sprzętu oraz naprawę ewentualnych 
uszkodzeń sprzętu sportowego. 

 
17. W przypadku kradzieży sprzętu sportowego oraz wyposażenia 

Wypożyczający, poza opłatą za wypożyczenie sprzętu sportowego, 
uiści dodatkowo opłatę w wysokości odpowiednio: 

  A. rower city/miejski - 700 zł 
  B. rower trekkingowy damski/męski - 600 zł 
  C. rower szosowy – 1000zł 
  D. rower górski/MTB – 1400zł 
  E. rower młodzieżowy - 400zł 
  F. przyczepka do przewozu dzieci jednoosobowa - 300zł 
  G. przyczepka do przewozu dzieci dwuosobowa - 400zł 
  H. przyczepka do transportu zwierząt - 300 zł  
  I. fotelik rowerowy - 100 zł 
 

16. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary 
związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów prawa obowiązujące w Polsce w tym wynikające z 
Kodeksu Ruchu Drogowego. 

 
17. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe 

w czasie korzystania ze sprzętu Wypożyczalni ponosi Wypożyczający. 
 

18. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wyrządzone osobom trzecim związane z wykorzystywaniem 
wypożyczonego sprzętu. 

 
19. Wypożyczający ponosi koszty naprawy zgodnie z 

uszkodzeniami, które wynikają z jego użytkowania oraz zgodnie z 
obecnymi cenami sprzętu sportowego na rynku. 

 
 
 



20. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu rowerowego 
Wypożyczalnia doliczy opłatę dodatkową zgodną z aktualnym 
cennikiem wypożyczeń. 

 
21. Wypożyczający zobowiązuje się korzystać z rowerów wyłącznie 

w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego 
Wypożyczającego. 

 
22. Wypożyczający zobowiązuje się również zaniechać 

samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, 
wymiany części w wypożyczonym sprzęcie, chyba że te naprawy są 
drobne i pozwolą mu dotrzeć do miejsca wypożyczenia w przypadku 
lekkiej awarii na trasie. 

 
23. W przypadku wypożyczeń grupowych należy konsultować się 

telefonicznie lub mailowo we wcześniejszym terminie. 
 

24. Wypożyczalnia jest czynna od godziny 8:00 do 20:00 od 
poniedziałku do soboty. W niedzielę zarówno wypożyczanie, jak i 
oddawanie rowerów jest możliwe, ale odbywa się zgodnie z 
umówioną wcześniej porą lub za uzgodnieniem z Właścicielem 
poprzez kontakt telefoniczny. 

 
25. Rowery należy zwracać każdego dnia do godziny 20:00 (nie 

dotyczy wypożyczeń na całe doby). 
 

26. Parking samochodowy dla klientów wypożyczalni (i siłowni) jest 
bezpłatny i niestrzeżony oraz zamknięty w godzinach 21:00-7:00 
(poniedziałek- piątek) i zamknięty w soboty od godziny 15:00 do 
poniedziałku 7:00. Samochody zgodnie z przepisami można 
pozostawiać również na parkingu zewnętrznym przy ulicy Pramasa 
1000-lecia. 

 
27. Za wcześniejszym uzgodnieniem z właścicielem samochodu można 

pojazdy pozostawiać również w niedzielę na parkingu zamnkniętym. 


