
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni 

Rowerów Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 
 
 

UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU 
NR ……./….…/WR 

zawarta w dniu…………………. r. w Wieluniu pomiędzy: 
 
Wieluńskim Domem Kultury w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, NIP 832-10-42-242, 

prowadzącym wypożyczalnię rowerów, zwanym dalej Wypożyczalnią, reprezentowanym przez pracownika WDK - 

……………………………….., 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałą/-ym ……………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/-ym się………………………… (podać rodzaj dokumentu) seria…………. numer………………….. ………… 

PESEL …………………………………………………………………, tel. kontaktowy…………………………………………. 

zwanym dalej Najemcą, 

 
O następującej treści: 

1. Wypożyczalnia wypożycza, a Najemca przyjmuje do korzystania następujący sprzęt sportowy:  

rower – szt. …….., nazwa i nr: ………………………, fotelik dla dziecka - szt. …..…, koszyk – szt. ………, 

kask – szt. ………, inne:……………….…………………………………………………………………………............. 

2. Strony potwierdzają, iż tytułem czynszu Najemca wpłacił gotówką do kasy Wypożyczalni kwotę 

…………………… . 

3. Sprzęt zostaje wypożyczony Najemcy w dniu ……………..……………. r. o godz.:……………………. 

4. Czas zwrotu (data i godz.): ……………………………..……….. 

5. Miejsce zwrotu: ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Najemca sprawdził sprzętu przed przyjęciem go do użytkowania i nie wnosi żadnych uwag/ zgłasza uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca oświadcza, że 
zapoznał się oraz akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz Regulaminu wypożyczalni rowerów 
zamieszczonego na odwrocie niniejszej Umowy. 

8. W przypadku zauważenia wad wypożyczonego sprzętu lub dodatków (akcesoriów), Najemca ma obowiązek 
natychmiast zaprzestać korzystania ze sprzętu oraz zawiadomić telefonicznie Wypożyczalnię. Najemca nie 
jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw (w tym drobnych) lub modyfikacji. 

9. Wypożyczalnia może wypowiedzieć niniejszą umowę i żądać natychmiastowego zwrotu sprzętu w przypadku 
naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy przez Najemcę.  

10. Umowa wykonywana jest………………………………………………………………………………………………….. 
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
………………………………………………………………… 

Najemca 

 
………………………………………………………………… 

Wypożyczalnia 
 
Jazda na rowerze to sport ryzykowny, wymagający kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w 
kasku ochronnym. Początkującym nie zaleca się samodzielnej jazdy po drogach publicznych. Najemca oświadcza, 
że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania 
go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia nie ma możliwości weryfikacji sposobu korzystania ze 
sprzętu przez Najemcę, przez co Najemca wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania umowy najmu przez Wieluński Dom 
Kultury. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz o fakcie, że administratorem tych danych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą w Wieluniu,  
ul. Krakowskie Przedmieście 5. Podanie danych jest dobrowolne i służy wywiązywaniu się z Umowy.  

 
………………………………………………………………… 

Najemca 


