
 

Regulamin wypożyczalni kajaków Kajakpasja.pl (załącznik nr 1 do Umowy najmu sprzętu wodnego) 
 
1. Firma Kajakpasja.pl Artur Warszawski, zwana dalej w Regulaminie Wypożyczalnią, nie organizuje spływów kajakowych, jedynie 

udostępnia i wypożycza sprzęt wodny. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez Najemcę i na jego własną 
odpowiedzialnośd. 
 

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. Możliwe jest ustalenie indywidualnych cen za 
wynajem sprzętu między Wypożyczalnią Kajakpasja.pl a Najemcą. 

 

3. W celu wypożyczenia sprzętu należy okazad dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W 
przypadku, jeśli Wypożyczalnia uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówid wypożyczenia sprzętu. Nie 
będą również obsługiwane osoby pod wpływem środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.  

 

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Najemcę Regulaminu wypożyczalni kajaków Kajakpasja.pl oraz Umowy 
najmu sprzętu wodnego. Podpisanie tych dwóch dokumentów jest równoznaczne z ich akceptacją i zobowiązaniem się 
Najemcy do ich przestrzegania. 

 

5. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do eksploatacji wynajmowanego sprzętu i zobowiązuje się do 
wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. 

 

6. Najemca i osoby trzecie, które wraz z nim i za jego zgodą, korzystają z wynajętego przez Najemcę sprzętu, ponoszą pełną 
odpowiedzialnośd za zachowanie własne, w szczególności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci, 
powstałych podczas korzystania z wynajętego sprzętu. 

 

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialnośd materialną za wynajmowany sprzęt, w okresie trwania najmu, określonym w umowie 
najmu sprzętu wodnego. 

 

8. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia uniemożliwiające dalszą eksploatację sprzętu, powstałe podczas trwania najmu,  
Najemca zwraca Wypożyczalni równowartośd w wysokości 100% ceny rynkowej wynajmowanego sprzętu, bez względu na 
stopieo jego zamortyzowania. Za zgubienie/kradzież czy zniszczenie sprzętu Najemca zapłaci Wypożyczalni w przypadku: 

 kajaka – 3000,00 zł 

 wiosła lub kapoku – 200,00 zł 
W przypadku przedziurawienia kajaka lub powstania w nim innej usterki możliwej do naprawy, Najemca zapłaci 
Wypożyczalni 1000,00 zł. 
 

9. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz 
przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki 
asekuracyjne i wiosła, których Najemca musi używad zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialnośd za 
przestrzeganie zasad bezpieczeostwa. 
 

10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczalnię i Najemcę.  
 

11. Terminy, miejsca i godziny zakooczenia spływów inne, niż to wcześniej ustalono, muszą byd zaakceptowane przez firmę 
Kajakpasja.pl i mogą byd zrealizowane wyłącznie na jej warunkach. 

 

12. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrad dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za 
wypożyczenie za dzieo zwłoki. 

 

13. Osoby nieletnie mogą płynąd tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialnośd za nie i za ich 
zachowanie i wyrządzone przez nie szkody. 

 

14. Firma Kajakpasja.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się na spływie Najemcy oraz osób trzecich, którym Najemca 
udostępnił wynajęty sprzęt firmy, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonad na rzecz innych osób lub firm, 
podczas korzystania z wynajętego sprzętu. 

 

15. Firma Kajakpasja.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci Najemcy oraz 
osób trzecich, którym Najemca udostępnił wynajęty sprzęt firmy, powstałych podczas korzystania z wynajętego sprzętu.  

 

16. Osoby naruszające Regulamin wypożyczalni kajaków Kajakpasja.pl lub będące pod wpływem środków odurzających, będą 
zobowiązane do zakooczenia pływania wynajętym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu 
pieniędzy za wynajem.  

 

17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy 
sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni. 

 
 

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki ………………………………………………………………………………………………………………….. 


