
Regulamin korzystania z wózka zakupowego Torba Borba 

 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Wózek zakupowy Torba Borba jest częścią Innowacji Torba Borba 

testowanego w ramach konkursu Generator Innowacji. Sieci wsparcia 

organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. 

 

2. Innowacja Torba Borba ma na celu dłuższe pozostanie w miejscu 

zamieszkania,  wydłużenie czasu samodzielności osób starszych 

zależnych oraz nawiązanie relacji sąsiedzkich poprzez pomoc w 

codziennych zakupach dzięki stworzeniu sieci opartej na współdzieleniu 

Torby Borby. 

 

 

3. Wózek zakupowy wyposażony jest w system zmiany wysokości boksów, 

zapobiegający schylaniu się i system wspomagający wchodzenie z 

wózkiem po schodach, napędzany elektrycznie system trój kółek.  

 

4. Innowacja dedykowana jest dla osób potrzebujących pomocy w robieniu 

zakupów w tym osobom starszym (w tym z niepełnosprawnością), oraz 

ich opiekunom. 

 

 

5. Możliwy do wypożyczenia wózek zakupowy Torba Borba jest 

wypracowanym w ramach testowania prototypem (działająca wersja 

wykonania projektu z docelowych materiałów). Projektantki Innowacji, 

organizator konkursu, ani placówka użyczająca wózek nie ponoszą za 

niego, oraz za szkody powstałe w wyniku jego użytkowania, 

odpowiedzialności. Wypożyczanie i współdzielenie wózka w okresie do 

końca lipca 2018 r. jest etapem testowania. 

 

6. Wózek przeznaczony jest do transportowania zakupów spożywczych o 

wadze do 20kg. Wózek wyposażony jest w napęd elektryczny 

wspomagający wchodzenie po schodach. 



7. Innowacja Torba Borba jest projektem możliwym do skalowania. Projekt 

innowacji będzie bezpłatnie dostępny po okresie testowania. 

 

 

Zasady funkcjonowania projektu:  

 

1. Wózek zakupowy Torba Borba (zwany dalej: Torba) przekazany został 

przez twórczynie projektu Stowarzyszeniu CAL oraz Fundacji Rodzinnej 

współfinansowanej ze środków m.st. Warszawa ( zwanym dalej 

Użyczającym) w dniu ………………………….... 

 

2. Użyczający wyznaczył w placówce pracownika odpowiedzialnego za 

użyczanie Torby. Jest to osoba kontaktowa w razie pytań, zgłoszenia 

problemów związanych z użyczenie i ewentualnych usterek Torby.  

 

 

3. Użyczenie odbywa się między Użyczającym a grupą osób 

indywidualnych - seniorów zwanych dalej Użytkownikami. 

 

4. Zaleca się, aby Torba użyczona użytkowana była przez grupy 

współdzielących ją seniorów składające się z 6 osób, w tym z minimum 2 

seniorów, którzy szczególnie potrzebują pomocy w robieniu zakupów 

(pomoc w dostarczeniu wózka, wspólne wyjście na zakupy, pomoc w 

transporcie wózka po schodach etc.) i mają prawo poprosić o pomoc w 

skorzystaniu z Torby odpowiedzialnego za Torbę pracownika 

Użyczającego. Grupy powinny ustalać między sobą harmonogram 

korzystania i przekazywania sobie wózka. Wypełniony harmonogram 

stanowi niezbędny załącznik do umowy użyczenia Torby. 

 

 

5. Każda osoba użyczająca Torby jest zobowiązana do przestrzegania 

stanowiącego załącznik do umowy użyczenia harmonogramu. W razie 

problemów należy niezwłocznie skontaktować się z Użyczającym. 

 

6. Wszyscy członkowie grupy użyczającej wózek podpisują umowę 

użyczenia wózka zakupowego Torba Borba. 

http://m.st/


7. Umowa użyczenia i harmonogram dostępne są w placówce 

Użyczającego. 

 

8. O wypożyczeniu Torby decyduje Użyczający. 

 

 

Odpowiedzialność Użytkownika: 

 

1. Każdy Użytkownik podczas korzystania z Torby jest odpowiedzialny 

indywidualnie za jego stan i higienę. Użytkownik zobowiązany jest do 

wyczyszczenia lub naprawy przed oddaniem kolejnej osobie.  Po użyciu 

wózka Użytkownik musi naładować baterię. 

 

2. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do 

minimalizacji zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód 

oraz do zabezpieczania Torby przed kradzieżą lub nieuprawnionym 

korzystaniem. W razie przeszkód należy natychmiast poinformować 

Użyczającego. 

 

 

3. W przypadku zniszczenia Torby, o ile nie są to zniszczenia wynikające z 

eksploatacji  Użytkownik pokrywa koszty naprawy.  

 

4. Po zakończeniu użyczenia Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Torbę 

do Użyczającego w stanie nie pogorszonym.  

 

 

5. Użyczającemu przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych 

przez Użytkownika, oraz kontroli sposobu użytkowania Torby. W 

przypadku gdy Torba jest wykorzystywana niezgodnie z jej 

przeznaczeniem i właściwościami, w sposób zagrażający utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem bądź też w razie powierzenia Torby 

osobie trzeciej bez zgody Użyczającego - Użyczający ma prawo  

rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym i zażądać zwrotu Torby. 

 

6. Za konserwację Torby odpowiedzialny jest Użyczający.  



 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Użyczenie Torby jest bezpłatne. Projekt dostał dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez 

Użyczającego jedynie w celach związanych z użyczenie wózka. 

Administratorem Danych osobowych jest Użyczający.  

3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje 

wiążące podejmuje przewodniczący placówki Użyczającej.  

 

 


