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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  5/2016 
Dyrektora Szydłowieckiego Centrum 
Kultury – Zamek z dnia 30.06.2016 r. 

 
 

REGULAMIN 
WYPOŻYCZALNI ROWERÓW  

W SZYDŁOWIECKIM CENTRUM KULTURY - ZAMEK 
 

 
 
I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Wypożyczalni Rowerów w 
Szydłowieckim Centrum Kultury – ZAMEK (zwanego dalej SCK-Zamek). 

 
2. Regulamin Wypożyczalni Rowerów w SCK-Zamek udostępniony jest w siedzibie SCK-

ZAMEK ul. Sowińskiego 2, Miejskiej Informacji Turystycznej, Ryne3k Wielki 5 w 
Szydłowcu oraz na stronie internetowej www.sckzamek.pl.. 

  
3. Kontakt: 

 
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 
ul. Sowińskiego 2  
26-500 Szydłowiec   
e-mail: sekretariat@sckzamek.pl tel.: 48/6171029, 48/6170296  
 
Miejska Informacja Turystyczna 
Rynek Wielki 5 
26-500 Szydłowiec 

             e-mail: info.turystyczna@sckzamek.pl, tel. 48 326-20-54	  
 

  
II. Definicje 
 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady  i  warunki korzystania z Wypożyczalni 
rowerów w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób 
korzystających z Wypożyczalni. 

2.  SCK-Zamek – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek z siedzibą ul. Sowińskiego 2, 26-
500 Szydłowiec NIP 7991371533 – właściciel rowerów, realizujący usługę wypożyczania 
rowerów. 

3. MIT – Miejska Informacja Turystyczna, Rynek Wielki 5, 26-500 Szydłowiec – punkt 
wypożyczania rowerów. 

4. Wypożyczający - osoba która wypożycza rower z Wypożyczalni, która zaakceptowała 
Regulamin. 

5. Karta Wypożyczenia Roweru –  ustalająca prawa i obowiązki określone w Regulaminie. 
Karta obejmująca postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje zawarta po złożeniu przez 
Wypożyczającego oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty. 

6. Cennik Wypożyczalni Rowerów – cennik opłat będący integralną częścią Regulaminu.  
7. Koszty naprawy i odtworzenia roweru – cennik części i usług związanych z naprawą bądź 

odtworzeniem roweru. 
 
III.   Zasady ogólne korzystania z Wypożyczalni 
 

1. Wypożyczalnia rowerów i sprzętu rowerowego mieści się w Szydłowieckim Centrum Kultury 
– Zamek, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec i jest czynna od 1 kwietnia do 31 
października, codziennie w godzinach 8.00-20.00 oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej, 
Rynek Wielki 5 – codziennie w godzinach: 9.00-18.00. 
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2. SCK-Zamek wypożycza Wypożyczającemu rower na warunkach określonych w Regulaminie. 
Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności 
zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem. 
 

3. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest podanie przez Wypożyczającego wymaganych 
przy rejestracji danych osobowych określonych w Karcie Wypożyczenia Roweru za 
okazaniem aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, legitymacja studencka) , akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie 
oraz  dokonanie opłaty. Wzór Karty w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu zwany 
„Karta Wypożyczenia Roweru”,   

  
4. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są 

zobowiązane do przekazania pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów 
prawnych oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 
szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Regulaminu oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Cenniku 
Wypożyczalni oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru.                                                            
Wzór zgody- oświadczenia - Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu zwany „ Zgoda - 
oświadczenie rodziców” 

 
5. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest 

posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. 
 

6. Używanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie powiatu szydłowieckiego. 
 
IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie 
 

1. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i 
warunkami Regulaminu. 
 

2. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia 
przez niego obowiązującego Regulaminu. 
 

3. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec SCK-Zamek z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu 
rowerowego. 
 

4. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim, związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru. 
 

5. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak 
w momencie wypożyczenia.  

 
6. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany 

części w wypożyczonym rowerze. 
 

7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy 
równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów/ od momentu wypożyczenia do momentu 
zwrotu. W szczególności Wypożyczający zobowiązany jest podjąć działania celem 
zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.  

 
8. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia, Wypożyczający ma 

obowiązek powiadomić o tym SCK-Zamek oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w 
najbliższej jednostce Policji.  

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

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 



3	  
	  

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, 
które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 

 
10. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych, związanych z korzystaniem z roweru i 
nałożonych z  winy Wypożyczającego.  

 
11. W przypadku awarii sprzętu, zniszczeń wynikłych z niewłaściwego używania sprzętu przez 

Wypożyczającego, Wypożyczający zobowiązany jest do: : 
 

1) odstawienia roweru, na własny koszt,  do miejsca z którego został wypożyczony( SCK-
Zamek, MIT). 
 

2) pokrycia kosztów naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za 
wykonanie niezbędnych napraw SCK-Zamek wystawi Wypożyczającemu odpowiednią 
fakturę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy 
Wypożyczającego będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu 
zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru Wypożyczalni Rowerów w Szydłowieckim 
Centrum Kultury - Zamek ” lub wyceny serwisu naprawiającego rower. 

   
12. W przypadku kradzieży, utraty lub całkowitego zniszczenia roweru, Wypożyczający podlega 

karze określonej w Cenniku , w wysokości 1 000,00 zł. 
 

13. Korzystanie z rowerów może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych. 
 

14. Wypożyczającym zabrania się przewozu rowerów samochodami i innymi środkami 
transportu. 
 

 
 
V. Rejestracja 
 

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest uprzednia rejestracja poprzez 
wypełnienie Karty Wypożyczenia Roweru, okazanie aktualnego dowodu tożsamości ze 
zdjęciem ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka) oraz wniesienie 
opłaty. 

 
2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych: 

a. imienia i nazwiska, 
b. adresu  zamieszkania, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego,  
c. numeru dowodu tożsamości / PESEL 
d. numeru telefonu kontaktowego 

 
3. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu 
wykonywania Umowy (tj. Dz. U. nr 1182 z 2014 r.). Wypożyczający  ma prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. 
Administratorem danych osobowych jest  Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek z siedzibą 
ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Wypożyczalni. 
Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w siedzibie 
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. 

 
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby wypożyczenia roweru. 

  
5. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
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6. Administrator danych osobowych - SCK-Zamek zobowiązuje się do zachowania poufności 
danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom. 

   
VI. Formy Płatności 
 

1. Płatności za  wypożyczenie roweru/ rowerów,  dokonywane są w miejscu wypożyczenia, w 
formie gotówki wyliczonej na podstawie Karty Wypożyczenia  Roweru. Wypożyczający 
otrzymuje potwierdzenie wpłaty (KP). 

 
2. Na życzenie Wypożyczającego SCK-Zamek wystawi fakturę. 

  
VII. Wypożyczenie 
 

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Wypożyczający wypełni Kartę Wypożyczenia Roweru 
i zaakceptuje warunki Regulaminu.  

 
2. Podczas wypożyczenia Wypożyczający otrzymuje blokadę zabezpieczającą.   
3. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do 

umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce 
sprawne. 

4. Rekomenduje się, aby Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do 
wykonywania połączeń z SCK-Zamek telefon komórkowy. 

 
5. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich 

przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, 
nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie 
może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz 
kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z 
przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność 
oraz koszty z tego wynikające. SCK-Zamek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. 

 
6. Maksymalna waga Wypożyczającego i bagażu nie może przekroczyć 120 kg. 

  
VIII. Czas trwania wypożyczenia 
 

1. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić rower do miejsca wypożyczenia, tego samego dnia,  
najpóźniej do godziny20.00 w SCK-Zamek oraz do godziny 18.00 w MIT (zgodnie z 
zadeklarowaną ilością godzin w Karcie Wypożyczenia Roweru).  

2. Przekroczenie czasu 12 godzin czasu wypożyczenia roweru w SCK-Zamek oraz 9 godzin w 
MIT, ,  powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Cennikiem. 

   
IX. Zwrot 

 
1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia. 

Wypożyczający zwraca rower pracownikowi SCK-Zamek oraz dokonuje razem z 
pracownikiem SCK-Zamek przeglądu technicznego roweru zdawanego oraz dokonuje 
rozliczenia KARTY. 

 
 
X. Opłaty 

 
1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku, stanowiącym  Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu pn.” Cennik Wypożyczalni Rowerów w Szydłowieckim Centrum 
Kultury – Zamek”. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba godzin wypożyczenia liczona od 
momentu wypożyczenia roweru do czasu zwrotu roweru oraz otrzymaniu potwierdzenia 
przyjęcia zwrotu roweru. Czas zaokrąglany jest do 0,5 h na korzyść Wypożyczającego. 
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2. Opłaty za korzystanie z Wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu 
wypożyczenia roweru.  

 
3. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest gotówką w miejscu wypożyczenia roweru. 

Wstępnie uiszczana jest kwota zgodnie z zadeklarowaną ilością godzin, końcowe rozliczenie 
następuje po zwrocie roweru do Wypożyczalni. 

  
XI. Odpowiedzialność 
 

1 SCK-Zamek realizuje usługi związane z obsługą Wypożyczalni i ponosi odpowiedzialność za 
jego należyte funkcjonowanie. 

 
2. SCK-Zamek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania 

niniejszego Regulaminu przez Wypożyczającego. 
 

3. Wszelkie reklamacje Wypożyczający powinni kierować pod adresem SCK-Zamek. 
 

4. SCK-Zamek zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Wypożyczającego, jeżeli 
obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 
XII. Postanowienia końcowe 
 

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: 
oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; 
umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa 
uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego. 

  
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o 
ruchu drogowym. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


