Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 12.02.2018 r.

Regulamin wypożyczania fotelików dziecięcych
na Dworcu Autobusowym MDA w Krakowie

1. Wypożyczane foteliki są własnością Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A., al. BelinyPrażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, NIP 675 000 12 19, KRS 0000085864, zwanej dalej „MDA”.
2. Fotelik wypożyczany jest bezpłatnie Pasażerowi, który zgłosi taką potrzebę i zakupi bilet dla
dziecka za pośrednictwem MDA bez względu na sposób tego zakupu. Fotelik jest wypożyczany
pod warunkiem jego dostępności w danej chwili.
3. Fotelik jest wypożyczany wyłącznie na kursy krajowe realizowane z Dworca Autobusowego MDA
w Krakowie.
4. Wypożyczany fotelik jest sprawny technicznie i składa się z elementów opisanych w protokole
zdawczo-odbiorczym. Fotelik posiada stosowany atest, a pasażer wypożyczający fotelik
potwierdza zapoznanie się z instrukcją obsługi fotelika.
5. Fotelik powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został wypożyczony. W przypadku
uszkodzenia fotelika, MDA ma prawo do obciążenia Pasażera kosztami naprawy lub wymiany
fotelika na nowy. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata do 120 zł netto
za czyszczenie fotelika.
6. Pasażer wypożyczający fotelik jest osobiście odpowiedzialny za stan fotelika zwracanego.
Zabrania się przekazywania fotelika osobom trzecim za wyjątkiem opisanym w niniejszym
Regulaminie.
7. O możliwości udostępnienia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyposażenie podstawionego
pojazdu w pasy bezpieczeństwa, zgodnych z instrukcją obsługi dla danego fotelika.
8. Usługa wypożyczenia fotelika przez MDA jest dostępna u przewoźników, którzy wyrazili chęć
uczestnictwa w programie.
9. Ustala się następującą procedurę wypożyczenia i zwrotu fotelika:
9.1. Pasażer zgłasza potrzebę wypożyczenia fotelika przy zakupie biletu dla dziecka, na co
najmniej 7 dni przed podróżą, wypełniając wniosek będący załącznikiem do niniejszego
Regulaminu.
9.2. MDA uzgadnia z przewoźnikiem możliwość technicznego zamontowania fotelika w pojeździe
na dany kurs. W przypadku gdy autokar przewoźnika nie spełnia takiego wymogu to MDA
ma prawo odmówić wydania fotelika.
9.3. MDA potwierdza możliwość wypożyczenia fotelika w danym dniu i na dany kurs, wydając
Pasażerowi potwierdzenie. W przypadku odwołania lub zawieszenia danego kursu istnieje
możliwość zmiany wniosku.
9.4. W dniu wyjazdu, na co najmniej 30 minut przed odjazdem, Pasażer zgłasza się do Punktu
Informacji na Dworcu w godzinach otwarcia Punktu tj. 7.00-20.00, celem odbioru fotelika.
9.5. MDA wydaje fotelik na podstawie złożonego wniosku i wspólnie z Pasażerem podpisuje
protokół zdawczo-odbiorczy.
9.6. Pasażer montuje i demontuje fotelik w autobusie we własnym zakresie. Pasażer przejmuje
całkowitą odpowiedzialność za montaż zgodny z instrukcją obsługi fotelika, w tym za
zastosowanie do odpowiednich pasów bezpieczeństwa.
9.7. Po podróży, Pasażer zwraca fotelik kierowcy autobusu, wcześniej pakując go do torby,
będącej na wyposażeniu fotelika. Kierowca autobusu potwierdza Pasażerowi, zwrot fotelika.
9.8. Kierowca autobusu, realizując kurs powrotny lub za pośrednictwem innego kierowcy
autobusu zwraca niezwłocznie fotelik na Dworzec Autobusowy MDA w Krakowie.

9.9. MDA dokonuje sprawdzenia stanu technicznego, potwierdzając to stosowną informacją
przesłaną do Pasażera drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
10. MDA zastrzega sobie możliwość niewypożyczenia fotelika mimo jego rezerwacji w przypadku
niezwrócenia go przez innego Pasażera w określonym terminie. O takiej sytuacji informuje
niezwłocznie tego Pasażera.
11. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z wypożyczalni fotelików jest
…………………………………. Dane przetwarzane są jedynie w celu wypożyczania fotelików i nie są
przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu art. 7 ust. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże wypożyczenie fotelika nie jest możliwe bez ich podania. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą
publikowane na stronie.

