Regulamin wypożyczania rowerów towarowych (cargo)
w Bydgoskim Centrum Informacji
§ 1.
Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania przez Użytkowników z rowerów towarowych
(cargo) Babboe Curve-E / City-E (zwanych dalej Rowerami), których właścicielem jest Miasto
Bydgoszcz, a udostępnianych przez Bydgoskie Centrum Informacji, Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
(zwane dalej Użyczającym).
§ 2.
Rowery zostały zakupione w ramach programu: Bydgoski Budżet Obywatelski.
§ 3.
Rowery są udostępniane osobom fizycznym (zwanym dalej Użytkownikami) na terenie Miasta
Bydgoszczy. Ustala się limit wypożyczenia jednego roweru na jedną osobę.
§ 4.
Udostępnienie rowerów odbywa się na następujących zasadach:
1.
Rower można wypożyczyć po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia dostępności roweru w
określonym terminie. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane, w miarę możliwości
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W celu uzyskania potwierdzenia
dostępności
roweru
należy
skontaktować
się
z wyznaczonym pracownikiem Bydgoskiego Centrum Informacji drogą mailową:
info@visitbydgoszcz.pl lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie internetowej
www.visitbydgoszcz.pl.
2.
Rower należy odebrać oraz zwrócić do Bydgoskiego Centrum Informacji przy
ul. Batorego 2 w wyznaczonym terminie.
3.
Rowery są przeznaczone do użytkowania przez osobę pełnoletnią o wadze do 100 kg.
Rozmiar ramy i regulowana wysokość siodełka umożliwia komfortowe kierowanie rowerem
osobom o wzroście: 157-198 cm (Babboe City-E) oraz 160-197 cm (Babboe Curve-E).
4.
Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności roweru, która wynosi: 100 kg (modele
Babboe Curve-E) i 80 kg (Babboe City-E) dla skrzyni ładunkowej oraz 25 kg dla tylnego
bagażnika.
5.
Przewóz osób (dzieci) jest możliwy w modelach roweru: Babboe City-E, Curve-E,
w skrzyni ładunkowej, tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego celu ławeczkach (2 lub 4
miejsca w zależności od modelu). Łączna waga osób (dzieci) nie powinna przekraczać
maksymalnej ładowności skrzyni ładunkowej określonej w ust. 4. Osoby (dzieci) w trakcie
jazdy powinny być zapięte przeznaczonymi dla nich pasami bezpieczeństwa, stanowiącymi
element wyposażenia roweru. W trakcie jazdy osoby (dzieci) powinny pozostać w pozycji
siedzącej i nie wystawiać rąk lub innych części ciała poza obrys skrzyni ładunkowej.
6.
Zabrania się przewozu rowerem produktów niebezpiecznych, tj. w szczególności materiałów
żrących, łatwopalnych, itp.
7.
W celu zachowania stabilności roweru należy dążyć do jak najniższego umiejscowienia środka
ciężkości ładunku. Ładunek musi być rozmieszczony równomiernie tak, aby unikać
przeciążenia przedniej części roweru, tj. przed osią przednich kół. Ładunek nie powinien
wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej.
8.
Użytkownik roweru nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z

9.

10.
11.
12.

definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami. W przypadku
wątpliwości, Użyczający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu lub
odmowy udostępnienia roweru. O zaistniałej sytuacji Użyczający powiadomi właściwe
organy.
Rowery są użyczane odpłatnie, w wyznaczonym czasie i miejscu do użytkowania przez osoby,
które zostały wskazane w protokole użyczenia roweru.
Cennik przedstawia się następująco:
1 doba (oraz za każdą rozpoczętą) – 10 zł
5-8 dni – 50 zł
9-14 dni – 70 zł
Kaucja zwrotna za jeden rower, płatna gotówką w momencie wypożyczenia roweru, wynosi
100 zł. Kaucja zwracana jest w momencie oddania roweru w stanie niepogorszonym.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń podczas zwrotu Roweru, sporządza się protokół
uszkodzeń i zatrzymuje się kaucję do czasu wyjaśnienia sprawy.
W przypadku zwrotu Roweru brudnego, potrąca się z kaucji kwotę 50zł, w ramach usługi
czyszczenia roweru.
Udostępnienie rowerów odbywa się na podstawie podpisanego protokołu wypożyczenia
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, pomiędzy stronami, tj. Użyczającym i
Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Użytkownika;
b) pozostawienia numeru posiadanego przy sobie telefonu kontaktowego;
c) wskazania planowanego czasu użyczenia Roweru (maksymalny okres użyczenia roweru
wynosi 14 dni, istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu na kolejne 14 dni w
miarę dostępności Rowerów);
d) wskazania dodatkowego wyposażenia roweru, z którego będzie korzystał (w zależności
od modelu Roweru);
e) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji.

§ 5.
Użytkownik zobowiązany jest do:
1.
Dbania o powierzony Rower z dodatkowym wyposażeniem, należytego zabezpieczenia
roweru przeznaczonymi do tego blokadą na koło o-lock i łańcuchem oraz właściwego
przechowywania go w godzinach, w których nie jest używany (ochrona przed kradzieżą i
warunkami atmosferycznymi).
2.
Pozostawiania roweru w miejscu bezpiecznym – na parkingu strzeżonym, na terenie o
ograniczonej dostępności w godzinach nocnych.
3.
Korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.
Posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z Roweru sprawnego i aktywnego telefonu z
numerem wskazanym w protokole użyczenia w celu ewentualnego kontaktu z Użyczającym.
5.
Przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 110), przepisów miejscowych i zaleceń
Użyczającego.
6.
Pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Użytkownika, związanych
z nieprawidłowym użytkowaniem roweru (np. z tytułu niestosowania się do przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
7.
Zwrotu Roweru w uzgodnionym z Użyczającym czasie i miejscu oraz w stanie nie gorszym niż
stan w jakim Rower został wydany (w stanie odpowiadającym eksploatacji), z czystą skrzynią
transportową.

8.
9.
10.

11.

Poinformowania o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w użyczonym Rowerze.
Poinformowania o wszelkich szkodach zaistniałych z użyciem Roweru w mieniu osób trzecich.
Pokrycia wszelkich kosztów napraw i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed
użyczenia w przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania
Roweru.
Pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia
wypożyczonego Roweru z winy Użytkownika. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub
jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Użytkownik, w
tym kradzieży niewłaściwie zabezpieczonego Roweru lub zgubienia Użytkownik jest
zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego
wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia tego faktu).
§ 6.

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony Rower i za szkody
związane z korzystaniem z niego.
2. Wartość ewentualnych szkód zaistniałych w Rowerze określona będzie na podstawie danych
wskazanych przez producenta / serwis Rowerów.
3. Wartość Roweru wraz z akcesoriami to 16.000 zł brutto.
4. W przypadku kradzieży Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o
tym fakcie Policji oraz Użyczającego.
5. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad
poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Miasta Bydgoszczy z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego roweru.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru.
7. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w mieniu osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek
natychmiastowego powiadomienia Użyczającego o tym fakcie dzwoniąc na numer telefonu:
52 340 45 50 lub przesłania wiadomości na adres e-mail info@visitbydgoszcz.pl. Bydgoskie
Centrum
Informacji
–
godziny
otwarcia:
VI-VIII - poniedziałek- piątek 9-19, IX-V - poniedziałek- piątek 9-18, sobota-niedziela-10-16.
8. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, inny pojazd, osoba
piesza) Użytkownik ma obowiązek poinformowania Użyczającego o zaistniałym fakcie na
wskazany w pkt 7 numer telefonu (lub adres e-mail) i Policji oraz pozostania na miejscu do
czasu przyjazdu Policji i innych odpowiednich służb, o ile nie stoi to w sprzeczności z
koniecznością uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej.
W każdym z powyższych przypadków Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków
zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód oraz
do zabezpieczenia roweru przed kradzieżą lub nieuprawnionym korzystaniem.

§ 7.
Użyczający gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie oraz
posiadają pełne oświetlenie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Za wady ukryte w sprzętach
(materiałach) Użyczający nie ponosi odpowiedzialności.
§ 8.
Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Użytkownik nie zwróci wypożyczonego
sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież
i zostanie zgłoszone Policji.
§ 9.
Użyczający ma prawo odmówić użyczenia roweru lub ograniczyć czas jego trwania w trybie
natychmiastowym, bez podania przyczyny.
§ 10.
1. Wszystkie informacje o systemie użyczania i rowerach opublikowane są na stronie
www.visitbydgoszcz.pl.
2. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania systemu użyczania rowerów można kierować na
adres e-mail info@visitbydgoszcz.pl.
§ 11.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w
szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).

