CENNIK WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU WODNEGO
KAJAK (2os.)– 1h.

15,00 zł

ROWER WODNY (3os.)– 1h.

15,00 zł

ROWER WODNY –
PLATFORMA (6os.) – 1h.

30,00 zł

ŁÓDKA (3os.) – 1h.

15,00 zł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
Korzystanie z wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązującego regulaminu.
Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest od 12:00 do 18:00. od wtorku do niedzieli. Korzystanie
ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzęt pływający może być
wypożyczany wyłącznie osobom pełnoletnim, które okazały dokument tożsamości. Wypożyczając sprzęt
wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne,
wiosła) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni
dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby niepełnoletnie na własną
odpowiedzialność.
Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu
pływającego nie wypożyczamy.
W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu
pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony. Użytkownikom sprzętu
pływającego zabrania się: wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu, wędkowania z
pokładu, odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru, picia
alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego,
awarii lub przedłużenia wynajmu, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
administratora Wypożyczalni. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej
eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie
obciążony kosztami naprawy powstałej szkody. W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia
sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. :
• Wiosło – 100,00 zł
• Kamizelka asekuracyjna – 200,00 zł
• Rowerek- 4 000 zł
• Rowerek-platforma- 8 000 zł
• Kajak- 2 000 zł
• Łódka- 2 000 zł
NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWRÓCENIA SPRZĘTÓW WODNYCH W TAKIM
SAMYM STANIE W JAKIM ZOSTAŁY WYPOŻYCZONE.
W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu będą wyciągane sankcje
określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

