Osoba wypożyczająca kajak musi zapoznać się z niniejszym regulaminem, zasadami bezpieczeństwa,
cennikiem i podpisać stosowne oświadczenie o ich znajomości.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.
Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu
znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wpłacona zaliczka w takim
wypadku nie będzie zwracana.
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone do
zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.
Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi.
Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu.
Organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność
za niego.
II STAN TECHNICZNY SPRZĘTU

1.
2.
3.
4.

5.

Wypożyczalnia oferuje wypożyczenie kajaków turystycznych z osprzętem, tj. wiosłami
oraz kamizelkami asekuracyjnymi.
Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również zgodny
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Najemca stwierdza własnym podpisem.
Wypożyczalnia
po
otrzymaniu
sprzętu
z
wypożyczenia
w
dniu
określonym
w zamówieniu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do
poinformowania o tym Najemcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej
w zamówieniu.
Sprzęt wodny nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów
sportowych.
III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA JAKO NAJEMCY

1.

2.
3.

4.
5.

Do obowiązków Najemcy należy:
1. korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie
z zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
2. korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z prawem w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących
zasad używania sprzętu wodnego:
a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką przeznaczony jest sprzęt
wodny,
b) nie przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,
c) nie holować innego sprzętu wodnego,
d) nie zatapiać sprzętu wodnego,
e) nie korzystać ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających.
3. dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego,
4. zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniami i kradzieżą,
5. zwrot sprzętu wodnego w umówionym terminie, w stanie technicznym niepogorszonym.
W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i
niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.
Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie
zawinionych przez Najemcę, obowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od
uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia Wynajmującego i wezwania na miejsce zdarzenia
Policji.
W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym
fakcie Policję i Wynajmującego.
Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania
lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA JAKO NAJEMCY

1.
2.

Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu będącego następstwem
jakichkolwiek przyczyn.
W przypadku utraty, zniszczenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany będzie do jego odtworzenia
lub zwrotu jego równowartości.

3.
4.

W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, koszty napraw obciążają Najemcę.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek
używania sprzętu wodnego mieniu i zdrowiu osób trzecich.
V OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPŁYWU

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z
Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających
w
górach,
kąpiących
się
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.
U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)
Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich
spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz
przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez
siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich
naprawy.
Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie,
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator
spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
Osoby nieletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie i ewentualne szkody, które mogą wyrządzić.
Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać
i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Na prośbę organizatora możemy
objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu.
Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
VI TERMINARZ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy
możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
Sprzęt zostaje wydany Najemcy w dniu określonym w zamówieniu.
Sprzęt zostanie zwrócony Wynajmującemu w dniu określonym w zamówieniu.
W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wynajmującego, Najemca zostanie
obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny
wypożyczenia sprzętu.
Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być
zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu,
Wynajmujący ma prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niego odpowiednią.
Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstaw do zwrotu części opłat.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub
śmierci uczestników spływów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie
samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane
siłami natury.
Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez Wypożyczającego
w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

5. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku
zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający ponosiodpowiedzialność
finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu bez względu na jego amortyzację.
Za przedziurawienie w zależności od szkody cena naprawy wynosić może 40 do 100 zł.
6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
data i podpis pożyczającego

UMOWA WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW
Zawarta w dniu …........................................... pomiędzy:
WYPOŻYCZALNIĄ WARTA - KAJAKI reprezentowaną przez
…………………………………………(zwanym dalej wypożyczającym)
a,
Imię i nazwisko ………..................................................................................
Nazwa firmy ………........................................................................................
Adres ............................................................................................................
Nr dowodu / NIP ...........................................................................................
Telefon ..........................................................................................................
(zwanym dalej pożyczającym)
Wypożyczający w dniach od …................ do …............... udostępnia
pożyczającemu n/w sprzęt oraz wyświadczy następujące usługi:
sprzęt

rodzaj

ilość

ilość dni

stawka

suma

Transport sprzętu i ekwipunku:

transport z

transport do

rodzaj

ilość km

stawka

suma

Inne usługi:………........................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
suma..............................
Wpłacona zaliczka…….................................................................................
(słownie)........................................................................................................
UWAGA!
Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów.
W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni
zaliczka nie podlega zwrotowi.
Całkowity koszt wynosi................................................................................
(słownie).......................................................................................................
Podpisując niniejszą Umowę pożyczający oświadcza, że otrzymał
egzemplarz umowy, oraz stanowiący integralną część Umowy –Regulamin
i je akceptuje.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

__________________
Podpis wypożyczającego

_________________
Podpis pożyczającego

