REGULAMIN WYPOŻYCZALNI „BIKE PARK CZARNA GÓRA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników
(dalej jako „Użytkownicy”) z wypożyczalni „Bike Park Czarna Góra” prowadzonej przez „CG
INVEST GROUP” spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gajowicka
95, 53-421 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000639774, NIP:
8943085853, REGON: 365522690 (dalej: „Wypożyczalnia”) w tym określa zasady zawierania
umów najmu sprzętu rowerowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z umowy
najmu.
2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w budynku Aparthotelu Czarna Perła na terenie ośrodka
Czarna Góra Resort w Stroniu Śląskim. W sezonie 2019 czynna jest w godz. 10.00-17.00.
3. Wypożyczalnia znajduje się na terenie parku rowerowego „Bike Park” zlokalizowanego na terenie
ośrodka Czarna Góra Resort w Stroniu Śląskim (dalej jako „Bike Park”). Zasady wstępu na teren
Bike Parku i korzystania z jego atrakcji, w tym udostępnionych tras rowerowych oraz zasady
bezpieczeństwa na trasach Bike Parku, określa regulamin parku rowerowego Bike Park, dostępny
na stronie internetowej https://czarnagora.pl/bike-park oraz w kasach Bike Parku.
4. Przystępując do wypożyczenia Sprzętu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
oraz regulaminem parku rowerowego Bike Park, akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje
się do ich przestrzegania.
5. Administratorem i właścicielem ośrodka Czarna Góra Resort jest CZARNA GÓRA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Siennej 11, 57-550 Stronie Śląskie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095948, NIP: 881003048 (dalej: „Czarna Góra”)
Zasady wstępu i pobytu na teren ośrodka Czarna Góra Resort określają postanowienia
regulaminów Czarnej Góry. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z brzmieniem ww.
regulaminów, które są zamieszczone na stronie internetowej https://czarnagora.pl/ w zakładce
„Regulaminy Ośrodka” oraz stosować się do ich postanowień.
§ 2 Zasady zawarcia umowy
1. Wypożyczalnia prowadzi najem sprzętu rowerowego obejmującego: rowery, w tym rowery
przeznaczone do uprawiania kolarstwa górskiego – downhill & freeride, a także rowerowy sprzęt
ochronny, w tym kaski rowerowe, ochraniacze rąk i nóg, rękawice ochronne (dalej: „Sprzęt”).
2. Sprzęt będący przedmiotem najmu jest własnością Wypożyczalni.
3. Sprzęt może zostać wypożyczony wyłącznie osobie pełnoletniej, która okaże pracownikowi
Wypożyczalni ważny dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzający jej tożsamość (dowód
osobisty, prawo jazdy) oraz złoży swój podpis pod formularzem zamówienia określającym Rodzaj
Sprzętu/Czas Najmu/Opłatę za Najem/Wartość Sprzętu, potwierdzającym zawarcie umowy
najmu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że najem wybranego Sprzętu może być uzależniony od
uprzedniego wpłacenia przez Użytkownika kaucji w określonej wysokości. Informacje na temat
Sprzętu, dla którego wymagana jest kaucja oraz jej wysokości są udzielane przez pracowników
Wypożyczalni (osobiście, telefonicznie lub mailowo).

5. Użytkownik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu, otrzymał
i zapoznał się z instrukcjami korzystania ze Sprzętu i zobowiązuje się do nieoddawania sprzętu
do używania osobom trzecim.
6. Wypożyczając Sprzęt dla osób małoletnich znajdujących się pod jego opieką Użytkownik
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie przez małoletnich ze Sprzętu.
7. Użytkownik powinien upewnić się, że wynajmowany Sprzęt jest kompletny, a jego stan
techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne używanie. Odbierając Sprzęt Użytkownik
oświadcza, że sprawdził i zaakceptował stan wynajmowanego Sprzętu.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wypożyczając Sprzęt nie może znajdować się
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także innych leków, które
zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu Sprzętu, jeżeli:
a) osoba chcąca wypożyczyć Sprzęt znajduje się w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu, środków odurzających lub innych środków, o których mowa w ust. 8,
b) pracownik Wypożyczalni poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości
okazanego dokumentu tożsamości.
§ 3 Czas trwania i sposób wykonania umowy
1. Wysokość opłat z tytułu najmu Sprzętu oraz sposób ich naliczania jest określony w cenniku
zamieszczonym w budynku Wypożyczalni, jak i na stronie internetowej pod adresem
https://czarnagora.pl/bike-park Użytkownik uiszcza opłatę za najem Sprzętu z góry, przed jego
wydaniem, w kwocie wskazanej na formularzu zamówienia.
2. Najem Sprzętu następuje na czas określony w formularzu zamówienia, w którym strony
wskazują datę oraz godzinę zwrotu sprzętu.
3. Chcąc przedłużyć czasu najmu Sprzętu Użytkownik powinien zawiadomić o tym
Wypożyczalnię osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dacie zwrotu sprzętu określonej w
Umowie. Przedłużenie czasu wynajmu sprzętu wymaga akceptacji Wypożyczalni. W przypadku
wyrażenia zgody przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu najmu sprzętu skutkuje naliczeniem
opłaty podstawowej zgodnej z obowiązującym cennikiem.
4. Zwrot Sprzętu następuje w miejscu jego wydania.
§ 4 Zasady używania sprzętu i odpowiedzialność stron.
1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z wynajętego Sprzętu z dbałością i zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, w terminie
określonym Umową.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnych samodzielnych napraw sprzętu oraz
wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji.

3. Niezwrócenie Sprzętu w terminie określonym z formularzu zamówienia będzie skutkować
obciążeniem Użytkownika karą umowną wysokości 20% opłaty z tytułu najmu Sprzętu zgodnie z
cennikiem, za każdą godzinę opóźnienia.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem Wypożyczalni za utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie wynajętego Sprzętu oraz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię
o takim zdarzeniu.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wynajętego Sprzętu, Klient jest zobowiązany
do naprawienia wyrządzonej Wypożyczalni szkody poprzez zapłatę kary umownej w wysokości
odpowiadającej wartości Sprzętu, określonej zgodnie z formularzem zamówienia. W przypadku,
gdy szkoda poniesiona przez Wypożyczalnię z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Sprzętu,
jak również z tytułu braku zwrotu Sprzętu w terminie przewyższa wysokość kary umownej,
Wypożyczalnia jest upoważniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz jakiekolwiek
uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas używania Sprzętu. Kolarstwo górskie w odmianie
downhill & freeride jest sportem ekstremalnym wysokiego ryzyka, którego uprawianie nawet
przez osoby o pełnej sprawności fizycznej może spowodować kontuzje, uszczerbki na zdrowiu, a
nawet utratę życia.
7. Użytkownik korzystając ze Sprzętu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w
czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu, a także dostosować
prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i liczby użytkowników na
trasach rowerowych.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika jest Wypożyczalnia.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu Sprzętu, a
przypadku odmowy podania danych wypożyczenie Sprzętu nie będzie możliwe.
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu wykonywania umowy, tj. najmu Sprzętu
(art. 6 ust. 1 lit b RODO), a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu w celu realizacji obowiązków
przewidzianych przepisami prawa, m.in. w celach rachunkowości i sprawozdawczości (art. 6 ust.
1 lit c RODO), jak również w celu ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jego
upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub przez
okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, do czasu
upływu okresu przedawnienia.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają
administratora w obsłudze Bike Parku, w tym Czarna Góra S.A. oraz podmiotom świadczącym na
rzecz administratora usługi hostingu i IT, usługi księgowe lub prawne, w zakresie i w celu
podanym w ust. 2.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania
jest wykonanie umowy lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu zamieszczona jest w budynku Wypożyczalni oraz na stronie internetowej
https://czarnagora.pl/bike-park
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2019 r. do odwołania.
3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wypożyczalnie, nie krótszym niż 7 dni od daty
udostępnienia ich na stronie https://czarnagora.pl/bike-park. Najem Sprzętu dokonany przed
datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu jest realizowany na podstawie zapisów
obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu Sprzętu.

