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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁODZI 

1. Wypożyczenie łodzi  następuje na podstawie okazania dwóch dokumentów stwierdzających  tożsamość 

Wypożyczającego oraz podpisania przez obie strony Umowy wypożyczenia.  

2. Na okres wypożyczenia łodzi zostaje pobrana kaucja zwrotna w wysokości  300 zł. 

3. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają dowód tożsamości i 

zapoznały się z Regulaminem wypożyczalni. 

4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się po opłaceniu należności za sprzęt zgodnie z aktualnym cennikiem 

Wypożyczalni.  

5. Osoba wypożyczająca sprzęt musi umieć pływać i ponosi pełną odpowiedzialność za pozostałych 

pasażerów łodzi.  

6. Wypożyczający zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wodzie w tym 

do używania kamizelki ratunkowej przez wszystkich pasażerów łodzi. 

7.  Zabrania się korzystania z łodzi:  

- OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM BĘDĄCYM BEZ OPIEKI OSOBY DOROSŁEJ 

- OSOBOM NIETRZEŹWYM /art. 178a par. 1 i 2 k.k./ 

- W RAZIE GROŻĄCEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

8. Zabrania się odstępowania sprzętu osobom trzecim. 

9. Na łodzi może przebywać maksymalnie wskazana w Umowie wypożyczenia  ilość osób.  

10. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie 

ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania. 

11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi 

Wypożyczający a także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. 

12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego 

będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający 

zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu pływającego według rachunków 

przedstawionych przez Wypożyczalnię. 

13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu 

pływającego bez uzasadnienia. 

14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania 

sprzętu pływającego przez klienta. 

15.  Podpis Wypożyczającego na Umowie wypożyczenia oznacza akceptację warunków Wypożyczalni oraz 

zawarcie umowy z Wypożyczalnią. 

16. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości. 


