
 

 

REGULAMIN  
 WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO I PLAŻOWEGO 

 
1. Wypożyczalnia jest czynna w sezonie wiosenno – letnim.  
2. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia wypożyczalni ze względu na złe warunki 

atmosferyczne, prowadzone zawody sportowe  lub inne.  
3. Wypożyczenie sprzętu jest płatne z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym           

w wypożyczalni. 
4. Sprzęt  wypożyczany jest po okazaniu pracownikowi wypożyczalni dokumentu tożsamości           

ze zdjęciem i rejestracji podstawowych danych klienta. (Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie 
osobom, które ukooczyły 16 lat). 

5. Wypożyczając sprzęt pływający  należy pobrad obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki  
asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu. 

6. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrad                    
na pokład dzieci  na własną odpowiedzialnośd. 

7. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu 
pływającego nie wypożyczamy. 

8. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdowad 
jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony. 

9. Użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się: 
a. samowolnego odcumowywania i pobierania sprzętu, czy pozostawiania go poza 

miejscami do tego przeznaczonymi, 
b. wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu, 
c. pływania sprzętem w pobliżu miejsca wyznaczonego do kąpieli, siadania na dziobie, rufie 

lub burtach, kołysania sprzętem, wykonywania skoków do wody, 
d. odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru, 
e. spożywania  alkoholu lub innych środków odurzających w czasie dysponowania jednostką 

pływającą. 
10. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: 

a. stosowania się  do poleceo obsługi wypożyczalni, 
b. sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem  jakościowym, ilościowym oraz 

przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt, 
c. obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działao     

w celu zapewnienia bezpieczeostwa sobie i innym pasażerom, 
d. używania sprzętu asekuracyjnego, 
e. kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych, 
f. zwrotu sprzętu  do wypożyczalni w stanie czystym, umożliwiającym jego ponowne 

wypożyczenie. 
11. W przypadku uszkodzenia  sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu użytkownik  

zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia pracownika wypożyczalni. 
12. Za braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu 

materialną odpowiedzialnośd ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy 
powstałej szkody. Stopieo zniszczenia i koszty ocenia pracownik wypożyczalni, który spisuje 
stosowny protokół. 
 



13. Za utratę lub całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartośd 
w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopieo zamortyzowania.  

14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakooczenia pływania 
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.  

15. Za sprzęt nie zwrócony w terminie pracownik wypożyczalni może pobrad dodatkową opłatę 
w wysokości 100% dziennej  należności za wypożyczenie. 

16. Administrator i pracownicy wypożyczalni  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, 
dokumenty i inne rzeczy stanowiące własnośd użytkowników. 

17. Pracownicy  wypożyczalni posiadają  całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów     
i innych  przedmiotów należących do osób korzystających ze sprzętu wodnego. 

18. Administrator i pracownicy wypożyczalni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności                             
za nieszczęśliwe wypadki lub utratę zdrowia  powstałe w trakcie korzystania ze sprzętu.  

19. Możliwośd cumowania własnego sprzętu pływającego lub  jednostek pływających  
w obrębie wypożyczalni  należy ustalad każdorazowo z administratorem lub pracownikiem 
wypożyczalni. 

20. Korzystanie ze sprzętu jest   jednoznaczne  z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach statutowych ZCSTiR zgodnie z art. 23 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922  
z późn. zm). 

  


