
Załącznik nr 1  do 

Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju 

 
 

Umowa wypożyczenia roweru elektrycznego wraz z wyposażeniem 
zawarta w dniu .................................. 

 
pomiędzy: Gminą Jedlina-Zdrój, z.s. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2 (zwaną 

dalej Wypożyczalnią), a  

Imię i nazwisko: …………………………………...................................................................... 

Adres zamieszkania: 58-330 Jedlina-Zdrój, ………………….................................................... 

PESEL........................................... Nr dokumentu tożsamości ............... tel. .............................. 

(zwanym dalej Wypożyczającym).  

 
§ 1 Wypożyczalnia udostępnia od dnia ………………….…...….. godz. ………............ 

 

do dnia ……………………………. godz. ..........…….... Wypożyczającemu n/w sprzęt: 

 

Rower elektryczny z baterią  szt. ………… o numerach: ……………………… 

Dodatkowo: 

 ładowarka szt. ………   blokada do zabezpieczenia roweru   szt. ……… 

 

 kask szt. ……….    instrukcja obsługi    szt. ……… 

 

Uwagi.....................................................................................................................................................

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

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

Wypożyczający oświadcza, że: 

1. Zapoznał się z treścią Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju 

i akceptuje jego warunki. 

2. Zapoznał się z instrukcją obsługi roweru i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

3. Wypożyczony sprzęt jest sprawny technicznie. 

4. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i został poinformowany o jego 

wartości.  

5. Stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z przedmiotu wypożyczenia bez ograniczeń. 

6. Posiada umiejętność jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, pozwalającą na bezpieczne 

korzystanie z wypożyczonego roweru. 

7. Został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych w odniesieniu do 

wypożyczenia roweru elektrycznego jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 

8. Pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż podane wyżej jego dane osobowe są zgodne z prawdą.   

 

 

Potwierdzenie wydania sprzętu 

 

 

 

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

pracownik Wypożyczalni       Wypożyczający  

 
 

 



Załącznik nr 2 do 

Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju 

 

 

DOWÓD ZWROTU SPRZĘTU 

 

 

Data……………………  godz.………………… 

 

Rower elektryczny z baterią  szt. ………… o numerach: ………………………….………………… 

Dodatkowo: 

 ładowarka szt. ………   blokada do zabezpieczenia roweru   szt. ……… 

 

 kask szt. ……….    instrukcja obsługi    szt. ……… 

 

Stany licznika rowerów: 

nr: ………….     stan licznika ………………….. 

nr: ………….     stan licznika ………………….. 

nr: ………….     stan licznika ………………….. 

 

Zwrotu/Odbioru dokonano bez zastrzeżeń co do jakości i ilości sprzętu 

 

 

UWAGI:....................................................................................................................................... 

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

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

 

 

Potwierdzam zwrot/odbiór 

 

 

 

 

 

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

Wypożyczający       pracownik Wypożyczalni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 do 

Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju 

 

 

  O P Ł A T Y  
 

Lp. Przedmiot  

 

Wartość opłaty 

1. Opóźnienie zwrotu roweru elektrycznego (z wyposażeniem) powyżej 

czasu wskazanego w umowie wypożyczenia* 

1. za pierwszą godzinę  

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę  

 

 

 

10 zł 

20 zł 

2. Zgubienie kluczyka do zabezpieczenia linki 

 

40 zł 

3. Zgubienie/zniszczenie kasku 

 

180 zł 

4. Zwrot brudnego roweru 

 

20 zł 

 

 
* dopuszczalny czas opóźnienia zwrotu wypożyczonego roweru wraz z wyposażeniem wynosi 30 min. od    

   czasu wskazanego w umowie wypożyczenia 

 


