Załącznik nr. 2
do szkolnego programu edukacyjnego
„Rowerowa klasa” 2019

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Regulamin
wypożyczenia sprzętu sportowego w ramach realizacji
Szkolnego Programu Edukacyjnego „Rowerowa Klasa” 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i
odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.
2. Przez sprzęt sportowy rozumie się rowery trekkingowe.
3. Regulamin wypożyczania sprzętu sportowego będzie udostępniony na stronie internetowej:
www.rcez.lbl.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
II. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZENIA
1. Warunkiem wypożyczenia sprzętu sportowego jest akceptacja przez Wypożyczającego
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Obowiązkiem kierownika/opiekuna wycieczki rowerowej jest zapoznanie uczestników z
niniejszym regulaminem. Podpisanie druku oświadczenia jest potwierdzeniem o
zapoznaniu uczestników z niniejszym Regulaminem.
3. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności
używać sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem na realizację Szkolnego Programu
Edukacyjnego „Rowerowa Klasa – 2019” oraz zasadach określonych w Regulaminie.
4. Dysponentem sprzętu sportowego jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w
Biłgoraju.
5. Za wypożyczenie sprzętu sportowego szkoła nie pobiera opłat.
6. Sprzęt sportowy można wypożyczyć po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji u osoby
odpowiedzialnej za wypożyczanie sprzętem sportowym.
7. Sprzęt sportowy jest specjalnie oznakowany.
8. Aby wypożyczyć sprzęt sportowy, należy spełnić następujące warunki:
a) Wypełnić kartę wypożyczenia,
b) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu sprzętu sportowego i o zapoznaniu się z
niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu sprzętu sprawnego
technicznie,
c) Kierownik wycieczki bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę
z niego korzystającą,
d) osoba wypożyczająca sprzęt sportowy nie może być pod wpływem alkoholu oraz
innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych leków, które z
definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
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e) Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu sportowego w terminie
uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za wypożyczanie.
f) Wypożyczający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zwrotu wypożyczonego
sprzętu sportowego.
g) Zwrócenie sprzętu sportowego (zabrudzonego np. błotem) wiąże się ze zobowiązaniem
doprowadzenia rowerów do czystości i estetycznego wyglądu po zakończeniu
wycieczki lub w terminie uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za wypożyczanie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZOBOWIĄZANIE
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Wycieczek Szkolnych
RCEZ.
2. Korzystania ze sprzętu sportowego oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
3. Zwrotu sprzętu sportowego do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem,
sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu,
4. Przestrzegania zakazu użyczania sprzętu sportowego osobom trzecim.
5. Nie używania sprzętu sportowego w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów
itp. oraz wykorzystywać dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek,
6. Niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu
sportowego osobie odpowiedzialnej za dysponowanie sprzętem sportowym i
odstawienia roweru do magazynu w przypadku stwierdzenia podczas jazdy
jakiejkolwiek usterek sprzętu sportowego
7. Samodzielnego dokonywania napraw bez w modyfikacji i wymiany części w
wypożyczonym sprzęcie powodujących zmianę stanu technicznego.
8. Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z
winy wypożyczającego.
9. Pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia
wypożyczonego sprzętu.
2. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności
za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia,
wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających
wartości sprzętu oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu
stwierdzenia faktu).
3. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem
sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym
wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
4. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z
wypożyczonego sprzętu sportowego ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc
uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po
drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się
wszelkich roszczeń wobec Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju z
tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z
wypożyczonego sprzętu sportowego.
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5. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu sportowego.
Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz używać sprzętu
sportowego zgodnie z regulaminem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju lub osoby upoważnione
przez dyrektora szkoły są uprawnione do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu będą dostępne na stronnie internetowej
szkoły oraz pokoju nauczycielskim,
2. Organizacja wycieczek z wykorzystaniem rowerów odbywa się zgodnie z Regulaminem
Wycieczek Szkolnych,
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

Opracował: mgr Mirosław Późniak
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