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Zasady ogólne: 

Wypożyczanie sprzętu pływającego (kajaka) odbywa się na zasadach odpłatności, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 
Sprzęt wypożyczany jest wraz z wyposażeniem tj.: kamizelki asekuracyjne i wiosła. sprzęt wypożyczać mogą 
wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat po okazaniu Wynajmującemu dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz zaakceptują warunki regulaminu, zatwierdzając je 
własnoręcznym podpisem. 
Osoby nieletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, 
za ich zachowanie i ewentualne szkody. 
Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzęt 
wodny nie będzie wypożyczany. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, w przypadku stwierdzenia przez 
Wynajmującego posiadania alkoholu lub środków odurzających u Najemcy. 
Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie. 
Najemca oświadcza, że będzie wykonywał wszelkie polecenia obsługi informacyjnej i zabezpieczającej podczas 
spotkań kajakowych (wycieczek, spływów). 
Wynajmujący nie jest organizatorem spływów kajakowych, jedynie w ramach wniesionej opłaty, zgodnej z 
cennikiem, udostępnia i wypożycza sprzęt. 

Odpowiedzialność Najemcy: 

Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili 
odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Najemca otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie 
technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. 
Najemca zobowiązuje się o dbałość i bezpieczne zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie sprzętu. 
Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego i 
wyposażenia. W niektórych przypadkach Wynajmujący może według własnego uznania zadecydować, jaką 
wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu, w sytuacji niezwrócenia lub całkowitego 
uszkodzenia sprzętu. Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. 
Kajak- 2200 zł/sztuka 
Wiosło – 200 zł/sztuka 
Worek wodoszczelny – 100 zł/sztuka 
Całkowicie zniszczony sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku 
rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu. 

W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala 
Wynajmujący w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub 
niekompletnego Najemca zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wynajmującego kwotę najpóźniej w 
terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości: 1 cm2 
poszycia kajaku – 50 zł. 
W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie 
wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas dodatkowe 
koszty za wypożyczenie zgodne z cennikiem. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba. 

Odpowiedzialność Wynajmującego: 

Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt kajakowy. 
Wynajmujący w ramach wniesionej opłaty, zgodnej z cennikiem zapewnia dostarczenie i odbiór kajaków z 
miejsca, w którym jest dostęp do wody. 
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogły 
ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, 
dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy. 
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w 
szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. 

*regulamin zatwierdzono 10 czerwca 2018 r. 


