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REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ ROWEROWNI 

 
Regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń rowerowni udostępnionych w kompleksach 
Adgar. 
 
1. Osoba pozostawiająca rower na terenie rowerowni wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania. 

2. Pomieszczenia rowerowni są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Najemców kompleksu 

budynków Adgar. 

3. Na jedną kartę dostępu do rowerowni można wprowadzić tylko 1 rower. 

4. Karty z dostępem do pomieszczeń nie można przekazywać osobom trzecim. 

5. Pomieszczenia rowerowni są czynne we wszystkie dni w roku.  

6. Rowerownia jest płatna i niestrzeżona. Adgar nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub 

uszkodzenie znajdujących się na terenie rowerowni rowerów, oraz rzeczy przy nich 

pozostawionych.  

7. Opłata za dostęp do pomieszczeń rowerowni wynosi 30 PLN miesięcznie (pieniądze te będą 

przeznaczone na cele charytatywne). Minimalny okres najmu miejsca w rowerowni to 3 

miesiące. Opłaty za najem są przyjmowane z góry i należy je uiścić w recepcji budynku.  

8. Pomieszczenia na rowery będą dostępne dla każdego pracownika Najemcy, który podpisze 

niniejszy Regulamin oraz wniesie opłatę, o której mowa w punkcie nr 9. Przy czym ze względu 

na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłaszania się w celach dostępu do tych 

pomieszczeń.  

9. Osoba pozostawiająca rower w rowerowni zobowiązana jest do: 

a. Przypięcia roweru do stojaka, 

b. Ustawienia roweru w sposób umożliwiający bezproblemowe przypięcie czy 

postawienie kolejnych rowerów, 

c. Przy wyjściu z pomieszczenia sprawdzenia poprawności zamknięcia drzwi.  

10. Osoba korzystająca z rowerowni zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku. 

11. Z pomieszczeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku zauważenia 

uszkodzeń elementów wyposażenia rowerowni należy je niezwłocznie zgłosić Ochronie 

budynku. 

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. 

13. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu zostanie zablokowany dostęp do rowerowni. 

14. Dostęp do pomieszczeń będzie przypisany do karty użytkownika, a każde wejście oraz wyjście 

rejestrowane w systemie.  

15. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem rowerowni oraz w celach odblokowania 

dostępu do rowerowni proszę kontaktować się z młodszym zarządcą nieruchomości – Panią 

Anną Seroczyńską - Zbrożczyk 

M: +48 607 070 888 

E-mail: anna.seroczynska@adgar.pl 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRYSZNICÓW 

 
Regulamin określa zasady korzystania z  pryszniców udostępnionych w kompleksach Adgar. 
 
1. Osoba korzystająca z pomieszczenia z prysznicami wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

„Regulaminu” i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania. 

2. Pomieszczenia z prysznicami są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Najemców kompleksu 

budynków Adgar. 

3. Dostęp będzie przypisany do karty użytkownika, a każde wejście oraz wyjście rejestrowane w 

systemie.  

4. Karty z dostępem do pomieszczeń nie można przekazywać osobom trzecim. 

5. Adgar nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach z prysznicami. 

6. Pomieszczenia z  prysznicami są czynne we wszystkie dni w roku. 

7. Pomieszczenie z prysznicami udostępniane są bezpłatnie. 

8. Osoba korzystająca z pomieszczeń z prysznicami zobowiązana jest do pozostawienia po sobie 

porządku. 

9. Z pomieszczeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku zauważenia 

uszkodzeń elementów wyposażenia pomieszczeń z prysznicami, należy je niezwłocznie zgłosić 

Ochronie budynku. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. 

11. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu zostanie zablokowany dostęp do 

pomieszczeń z prysznicami.  

12. Dostęp do pomieszczeń będzie przypisany do karty użytkownika, a każde wejście oraz wyjście 

rejestrowane w systemie.  

13. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem pomieszczeń z prysznicami oraz w 

celach odblokowania dostępu tych pomieszczeń proszę kontaktować się z młodszym zarządcą 

nieruchomości – Panią Anną Seroczyńską – Zbrożczyk  

M: +48 607 070 888 

E-mail: anna.seroczynska@adgar.pl 
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