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REGULAMIN 

 Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja poniższego regulaminu. 

 Klient jest zobowiązany potwierdzić ilość kajaków na 5 dni przed spływem,                      

chyba że Wypożyczalnia zaznaczy inaczej. 

 W przypadku rezygnacji ze spływu wypożyczalnia nie zwraca zadatku za niewykorzystaną 

rezerwację. 

 Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. 

 Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa wodnego i karty turysty. 

 Klient wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność. 

 Klient płynie na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że uczestniczy w spływie na 

własne ryzyko i nie będzie rościł do Wypożyczalni pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku. 

 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich wypożyczalnia nie odpowiada. 

 Klient odbierając sprzęt sprawdza stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji        

w chwili odbioru sprzętu jest potwierdzeniem, że wydany sprzęt jest kompletny, zgodny              

ze specyfikacją, w dobrym stanie technicznym, pozbawiony wad. 

 Klient jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt od momentu wydania go                       

przez Wypożyczalnię do chwili jego odbioru i potwierdzenia kompletności przez 

Wypożyczalnię. 

 Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem 

sprzętu. 

 Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie                       

i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość 

braków lub cenę naprawy.  

 Klient odbiera sprzęt z przyczepy Wypożyczalni i zobowiązany jest dostarczyć go na nią             

po zakończeniu spływu. W przypadku niespełnienia tego punktu, pobrana zostanie opłata            

w wysokości 10 zł/kajak. 

 Odbiory sprzętu mają miejsce do godziny 20:00. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

pobierana jest opłata w wysokości 100 zł za jedną godzinę. 

 Wypożyczalnia akceptuje spóźnienie maksymalnie do 15 minut od umówionej godziny 

spotkania. Po upływie 15 minut oczekiwania na klienta, wypożyczalnia pobiera opłaty w 

wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę na każdego oczekującego kierowcę. 

 

 

 


