
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

Dotyczy wynajmu sprzętu kajakowego przez wypożyczalnię 

KAJAKUJEMY.PL na 53 OSK „Trzy Zapory” 2019 

1. Wydanie sprzętu odbywa się tylko osobom pełnoletnim po okazaniu dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem, dowodu wpłaty oraz podpisaniu „Umowy wynajmu”. Wypożyczalnia wymaga 

potwierdzenia uczestnictwa od Organizatora spływu przed wydaniem sprzętu.  

2. Wypożyczalnia nie występuje w roli ‘Organizatora spływu’, co oznacza, że nie zapewnia 

opieki instruktorów i ubezpieczenia, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Wynajmujący 

uczestniczy w spływie na własną odpowiedzialność. 

3. Wynajmujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem 

jakościowym i ilościowym, oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 

4. Wynajmujący zobowiązuje się do używania wydawanego mu sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem ponosząc za niego pełną odpowiedzialność finansową, oraz zobowiązuje się 

do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

5. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, 

utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu. Uczestnik spływu zdaje sobie sprawę z 

podejmowanego ryzyka związanego z poruszaniem się kajakiem i ewentualnie poniesionymi 

w związku z tym konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi. 

6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wynajętym 

sprzętem na rzecz innych osób lub firm, a także za szkody wywołane nieumiejętnym 

posługiwaniem się wynajętym sprzętem lub ukrytymi wadami tego sprzętu. 

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscach ustalonych przez Organizatora spływu. 

8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne 

wypożyczenie. Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę za konieczność 

doprowadzenia sprzętu do stanu sprzed wypożyczenia. 

9. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdą 

rozpoczętą dobę zgodnie z cennikiem wynajmu długoterminowego. 

10. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego 

równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego 

zamortyzowania. 

11. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby wynajmu sprzętu od wypożyczalni 

Kajakujemy.pl, a także akceptuję regulamin Organizatora spływu. 

12. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W 

przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

Wypożyczalni.  


