Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 12.01.2017 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego
Warunki umowy najmu roweru turystycznego - osoby indywidualne
§1
Na podstawie umowy najmu Państwowa Jednostka Budżetowa - Poleski Park Narodowy [ul. Lubelska 3 A, 22- 234 Urszulin], zwany dalej
Parkiem, oddaje Najemcy, a Najemca bierze do używania rower turystyczny ........................................................................ [nazwa], zwany dalej
„rowerem”, na czas określony w Karcie najmu roweru turystycznego i zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Parku opłaty, o której mowa w
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§2
Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy sprawny rower, a Najemca zobowiązany jest używać roweru zgodnie z jego
właściwościami i przeznaczeniem oraz dbać o jego należyty stan techniczny.
Najemcy nie wolno dokonywać żadnych ulepszeń w stosunku do oddanego mu w najem roweru, nie wolno mu też dokonywać żadnych
trwałych zmian w rowerze. Jeżeli Najemca ulepszył rower, nie rodzi to po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do Parku.
Najemca ma prawo samodzielnie usuwać drobne usterki w rowerze (nałożenie łańcucha, napompowanie kół, dokręcenie śrub itp.) W
razie poważniejszej usterki roweru, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić rower do Parku.
Najemca nie ma prawa rozporządzać rowerem lub jakimkolwiek jego częściami.
Najemca zobowiązuje się zachować wszelkie konieczne środki ostrożności, aby uniknąć kradzieży roweru.
Najemca zobowiązany jest zwrócić rower w stanie niepogorszonym, w należytej czystości, z uwzględnieniem zużycia roweru będącego
następstwem normalnego, prawidłowego używania.
§3
Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z deklarowanego w Karcie najmu czasu najmu - przed wydaniem mu roweru.
Wysokość opłaty za dobę najmu roweru określona jest w Cenniku, stanowiącym Załącznik do nin. warunków umowy, zwanym dalej
„Cennikiem”.
Zwrot roweru w terminie wcześniejszym niż deklarowany w Karcie wypożyczeń, nie rodzi po stronie Najemcy roszczenia o obniżenie
uiszczonej opłaty. W razie zwrotu roweru po deklarowanym terminie zwrotu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za każdą
godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu roweru, w wysokości określonej w Cenniku.
§4
W razie utraty lub uszkodzenia części lub akcesoriów roweru, stwierdzonych przez pracownika Parku przy lub po zwrocie roweru,
Najemca zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem naprawy utraconych lub uszkodzonych części lub akcesoriów albo kosztem
utraconego lub zniszczonego roweru, w wysokości określonej w Cenniku.
W razie gdyby zryczałtowane koszty naprawy nie pokrywały szkody Parku, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania
uzupełniającego, pokrywającego całość szkody poniesionej przez Park na skutek utraty bądź uszkodzenia roweru w czasie
dysponowania nim przez Najemcę. Wysokość opłaty w razie zniszczenia lub utraty roweru określona jest w Cenniku.
Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na osobie i w mieniu osób trzecich w związku z używaniem roweru w okresie najmu
ponosi Najemca.
§5
Miejscem wydania i zwrotu roweru oraz uiszczania należnej opłaty jest Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny PPN [ul. Lubelska 3a,
22-234 Urszulin] oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN [Stare Załucze 8 22-234 Urszulin]. Potwierdzeniem zawarcia przez
Poleski Park Narodowy i Najemcę umowy na warunkach określonych w niniejszych warunkach umowy, jest złożenie przez Najemcę
podpisu na Karcie wypożyczeń roweru turystycznego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mieć będą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby
PPN.

Załącznik do warunków umowy najmu roweru turystycznego.
CENNIK
opłat obciążających Najemcę roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym
1. Opłata za jedną dobę najmu jednego roweru wynosi:
c) 15 zł - studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, pracownicy parków
narodowych – za okazaniem legitymacji;
d) 25 zł - pozostałe osoby.
5. Opłata za godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu- wynosi 5 zł.
3. Opłaty za najem roweru są należnościami brutto.
4. Zryczałtowane koszty naprawy uszkodzonych lub utraconych części lub akcesoriów roweru, które po jego zwrocie roweru zostaną
stwierdzone przez pracownika Poleskiego Parku Narodowego upoważnionego do udostępniania sprzętu, wynoszą (brutto):
13) wymiana dętki: 10 zł
14) wymiana łańcucha: 30 zł
15) centrowanie koła: 20 zł
16) wymiana suportu: 25 zł
17) wymiana dźwigni hamulców i przerzutki: 80 zł
18) wymiana linki od hamulca lub przerzutki: 5 zł
19) wymiana lampy przedniej: 30 zł
20) wymiana lampy tylnej: 22 zł
21) wymiana sakwy: 90 zł
22) wymiana apteczki 1. pomocy: 7 zł
23) wymiana pedałów: 15 zł/szt.
24) wymiana siodełka: 40 zł.
4. Koszt utraconego lub zniszczonego roweru wynosi 1200 zł.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 12.01.2017 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego
Warunki umowy najmu rowerów turystycznych - grupa
§1
Na podstawie umowy najmu Państwowa Jednostka Budżetowa - Poleski Park Narodowy [ul. Lubelska 3 A, 22- 234 Urszulin], zwany dalej
Parkiem oddaje Najemcy, a Najemca bierze do używania rowery turystyczne ........................................................................................ [nazwa], zwane
dalej „rowerami”, na czas określony w Kartach najmu roweru turystycznego i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3.
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§2
Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy sprawne rowery, a Najemca zobowiązany jest używać rowerów zgodnie z ich
właściwościami i przeznaczeniem oraz dbać o jego należyty stan techniczny.
Najemcy nie wolno dokonywać żadnych ulepszeń w stosunku do oddanych mu w najem rowerów, nie wolno mu też dokonywać żadnych
trwałych zmian w rowerach. Jeżeli Najemca ulepszył rower, nie rodzi to po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do Parku.
Najemca ma prawo samodzielnie usuwać drobne usterki w rowerach (nałożenie łańcucha, napompowanie kół, dokręcenie śrub itp.) W
razie poważniejszej usterki roweru, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić rower do Parku.
Najemca nie ma prawa rozporządzać rowerami lub jakimkolwiek ich częściami.
Najemca zobowiązuje się zachować wszelkie konieczne środki ostrożności, aby uniknąć kradzieży rowerów.
Najemca zobowiązany jest zwrócić rowery w stanie niepogorszonym, w należytej czystości, z uwzględnieniem zużycia rowerów
będącego następstwem normalnego, prawidłowego używania.
§3
Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z deklarowanego w Karcie wypożyczeń czasu najmu - przed wydaniem mu rowerów.
Wysokość opłaty dobę najmu roweru określona jest w Cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków umowy najmu,
zwanym dalej „Cennikiem”.
Zwrot rowerów w terminie wcześniejszym niż deklarowany w Karcie wypożyczeń nie rodzi po stronie Najemcy roszczenia o obniżenie
uiszczonej opłaty. W razie zwrotu rowerów po deklarowanym terminie zwrotu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za
każdą godzinę dysponowania rowerami po zadeklarowanym terminie zwrotu rowerów, w wysokości określonej w Cenniku.
§4
W razie utraty lub uszkodzenia części lub akcesoriów roweru, stwierdzonych przez pracownika Parku przy lub po zwrocie rowerów,
Najemca zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem naprawy utraconych lub uszkodzonych części lub akcesoriów albo kosztem
utraconego lub zniszczonego roweru, w wysokości określonej w Cenniku.
W razie gdyby zryczałtowane koszty naprawy nie pokrywały szkody Parku, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania
uzupełniającego, pokrywającego całość szkody poniesionej przez Park na skutek utraty bądź uszkodzenia roweru w czasie
dysponowania nim przez Najemcę. Koszt zniszczonego lub utraconego roweru określony jest w Cenniku.
Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na osobie i w mieniu osób trzecich w związku z używaniem rowerów w okresie najmu
ponosi Najemca.
§5
Miejscem wydania i zwrotu roweru oraz uiszczenia należnej opłaty jest siedziba Poleskiego Parku Narodowego.
Potwierdzeniem zawarcia przez Park i Najemcę umowy na warunkach określonych w niniejszych warunkach umowy, jest złożenie przez
Najemcę podpisów na Karcie najmu roweru turystycznego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mieć będą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby
Poleskiego Parku Narodowego.

Załącznik do warunków umowy najmu roweru turystycznego.
CENNIK
opłat obciążających Najemcę roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym
1. Opłata za jedną dobę najmu jednego roweru wynosi:
e) 15 zł - studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, pracownicy parków
narodowych – za okazaniem legitymacji;
f) 25 zł - pozostałe osoby.
6. Opłata za godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu- wynosi 5 zł.
3. Opłaty za najem roweru są należnościami brutto.
4. Zryczałtowane koszty naprawy uszkodzonych lub utraconych części lub akcesoriów roweru, które po jego zwrocie roweru zostaną
stwierdzone przez pracownika Parku upoważnionego do udostępniania sprzętu, wynoszą (brutto):
25) wymiana dętki: 10 zł
26) wymiana łańcucha: 30 zł
27) centrowanie koła: 20 zł
28) wymiana suportu: 25 zł
29) wymiana dźwigni hamulców i przerzutki: 80 zł
30) wymiana linki od hamulca lub przerzutki: 5 zł
31) wymiana lampy przedniej: 30 zł
32) wymiana lampy tylnej: 22 zł
33) wymiana sakwy: 90 zł
34) wymiana apteczki 1. pomocy: 7 zł
35) wymiana pedałów: 15 zł/szt.
36) wymiana siodełka: 40 zł.
4. Koszt utraconego lub zniszczonego roweru wynosi 1200 zł.

