Regulamin najmu roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym.
1. Wynajęty rower służy celom turystyki na terenie Poleskiego Parku Narodowego.
2. Wypożyczanie oraz zwrot rowerów odbywa się w następujących godzinach:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - codziennie od godziny 800 do 2000,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 800 do
1500.
3. Osobom poniżej 13 roku życia mogą wypożyczyć rower wyłącznie osoby pełnoletnie, zaś zawarcie
umowy przez osobę między 13 a 18 rokiem życia wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego,
wyrażonej na piśmie.
4. W celu zawarcia umowy najmu roweru turystycznego, osoba indywidualna powinna:
a) przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego
pracownik wypożyczający rower, spisze dane Najemcy;
b) podpisać się na Karcie wypożyczeń, co równoznaczne jest z zawarciem umowy z Państwową
Jednostka Budżetową – Poleskim Parkiem Narodowym [zw. dalej Parkiem] na Warunkach
umowy najmu roweru turystycznego, doręczanych Najemcy przed podpisaniem Karty
wypożyczeń.
5. W przypadku grupy zorganizowanej (grupy szkolne, studenckie, pracownicze) możliwe jest
zawarcie umowy z firmą lub instytucją, z której pochodzi grupa. Wówczas Najemcą,
odpowiedzialnym wobec Parku z tytułu umowy najmu, jest ta firma bądź instytucja. W celu
zawarcia umowy najmu rowerów turystycznych firma bądź instytucja:
a) powinna zgłosić zamiar jej zawarcia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
b) powinna przedstawić swój REGON i NIP;
c) powinna działać zgodnie z zasadami swej reprezentacji lub przez osobę dysponującą
pełnomocnictwem do zawarcia umowy. Osoba/-y zawierająca umowę winna przedstawić swój
dokument tożsamości i dokument wykazujący uprawnienie do zawarcia umowy (np.
kserokopię odpisu z KRS, dokument pełnomocnictwa).
d) podpisać się na Karcie wypożyczeń, co równoznaczne jest z zawarciem umowy z Poleskim
Parkiem Narodowym na Warunkach umowy najmu roweru turystycznego- grupy,
doręczanych Najemcy przed podpisaniem Karty wypożyczeń
6. Poleski Park Narodowy dopuszcza możliwość wcześniejszej rezerwacji rowerów przez osoby
indywidualne lub grupy zorganizowane.
7. Jeżeli pracownik Parku uzna klienta, firmę lub instytucję albo ich przedstawicieli za osoby
niewiarygodne, może odmówić oddania roweru w najem bez uzasadnienia.
8. Opłata za najem roweru jest płatna z góry.
9. Wysokość opłaty za dobę najmu roweru, wysokość opłaty za dysponowanie rowerem po
deklarowanym terminie zwrotu roweru oraz zryczałtowane koszty naprawy roweru - określone są
w Cenniku, stanowiącym załącznik do warunków umowy najmu rowerów turystycznych, a także
udostępnianym w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego i na
stronie www Parku.
10. Opłata za dobę najmu naliczana jest od godziny wypożyczenia roweru do tej samej godziny dnia
następnego.
11. Z chwilą wydania roweru Najemcy, przejmuje on odpowiedzialność za jego stan techniczny oraz za
szkody w mieniu Poleskiego Parku Narodowego, a także za szkody na osobie i w mieniu osób
trzecich - powstałe w związku z korzystaniem z roweru.
12. Najemca winien zwrócić rower w stanie niepogorszonym, w terminie zadeklarowanym w Karcie
najmu. Zwrot roweru po tym terminie skutkuje obciążeniem Najemcy opłatą za każdą godzinę
dysponowania rowerem po terminie zwrotu, w wysokości określonej w Cenniku.

