REGULAMIN
KROTOSZYŃSKIEGO ROWERU

MIEJSKIEGO

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Krotoszyńskiego Roweru Miejskiego
zwanego również KRM, uruchomionego w mieście Krotoszyn.
II. Definicje
1. KRM – system wypożyczalni rowerów obejmujący w szczególności rowery w kolorze
niebieskim z charakterystycznymi naklejkami, zabezpieczone czipem oraz infrastrukturę
techniczną.
2. Stacja KRM - zestaw stojaków rowerowych. Lista stacji: ul. Zamkowa, ul. Rynek (w rejonie
fontanny), ul. Sportowa, ul. Olimpijska (obok Hali Sportowo-Widowiskowej), ul. Konstytucji
3 Maja (obok dworca autobusowego).
3. Operator – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63-700
Krotoszyn, która realizuje czynności związane z obsługą KRM, w tym z: eksploatacją, naprawą
i konserwacją rowerów. Kontakt pod numerem tel. 62 7253122.
4. Klient – osoba korzystająca z KRM, która akceptuje niniejszy Regulamin, umie jeździć na
rowerze, posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i zna przepisy ruchu drogowego,
a jej stan zdrowia umożliwia bezpieczne poruszanie się na rowerze.
III. Zasady ogólne korzystania z KRM
1. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie, a Klient
zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności używać roweru zgodnie
z Regulaminem.
2. Z roweru w ramach KRM mogą korzystać osoby pełnoletnie. Warunkiem koniecznym
korzystania przez osoby, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły 18-go roku życia,
z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
3. Użytkowanie roweru dozwolone jest w granicach administracyjnych miasta Krotoszyna.
4. Korzystanie z roweru w ramach KRM może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych.
IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie
wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez
niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z KRM.
3. Klient jest odpowiedzialny za rower od momentu wypożyczenia ze stacji KRM do momentu
zwrotu do stacji KRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem
zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili
wypożyczenia roweru z dowolnej stacji KRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej stacji KRM.
4. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia, Klient ma obowiązek

powiadomić o tym Operatora.
5. Zabronione jest korzystanie z rowerów KRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających, substancji psychotropowych, leków które z definicji zabraniają lub
zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
6. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
mandatów, opłat itp. związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
7. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu
wchodzącego w skład systemu KRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia
sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania.
8. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się
z Operatorem.
9. Jakiekolwiek celowe zniszczenie rowerów lub stojaków na rowery skutkuje wszczęciem
postępowania wyjaśniającego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich
uzasadnionych kosztów od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
10. Klientowi zabrania się przewozu rowerów samochodami i innymi środkami transportu.
V. Wypożyczenie
1. Wypożyczenie roweru jest nieodpłatne.
2. Wypożyczenie roweru jest możliwe na dowolnej stacji KRM w godzinach 6.00-20.00. Roweru
nie można użytkować w porze nocnej.
3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest sprawny, w szczególności że
opony są napompowane, a hamulce sprawne.
4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient
zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Operatora i odstawienia roweru do
najbliższej stacji KRM.
5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego
odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł
dostrzec niesprawność roweru.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze stacji KRM
Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z Operatorem.
VI. Czas trwania wypożyczenia
Klient ma obowiązek zwrócić rower na dowolnej stacji KRM z upływem 5 godziny wypożyczenia.
VII. Naprawy i awarie
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Operatora. W przypadku każdej awarii
uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie
Operatora oraz odprowadzić rower do najbliższej stacji KRM.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze.
VIII. Zwrot
Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru na dowolnej stacji KRM oraz ustawienia roweru do
stojaka.
IX. Odpowiedzialność
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone
korzyści powstałe w wyniku wypożyczenia roweru przez Klienta, ani za inne szkody, za które
odpowiedzialny jest Klient.

