
 

 

UMOWA WYNAJMU na 53 OSK „Trzy Zapory” 2019 nr….. 

Zawarta w dniu ……………….…… czerwca 2019 w Kobiernicach, pomiędzy: 

Wypożyczalnią kajaków KAJAKUJEMY.PL Jerzy Rybka, ul. Rynek Dębnicki 3/5, 30-319 Kraków,  

NIP 676-218-67-85 zwaną w dalszej części umowy WYPOŻYCZALNIĄ. 
 
A 
 
Nazwa firmy/Osoba prywatna………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………… Telefon………………………………………….. E-mail….……………………………………… 

Reprezentowanym przez  ……………………………………………………………………………………..nr dowodu osobistego 

……………………………………………………………………………....., zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM. 

1. Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest wynajem sprzętu kajakowego według dołączonego do umowy załącznika 

zwanego – LISTĄ WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU nr….. 

2. Terminarz: 
Sprzęt kajakowy zostaje wydany WYNAJMUJĄCEMU po podpisaniu umowy. Sprzęt zostanie  

zwrócony w dniu 30.06.2019 do godziny 18:00. 
3. Stan techniczny sprzętu: 

WYPOŻYCZALNIA przekazuje do używania WYNAJMUJĄCEMU sprzęt sprawny technicznie, co 

WYNAJMUJĄCY stwierdza własnoręcznym podpisem. 

4. Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO: 

WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu WYPOŻYCZALNI załączonego do 

niniejszej umowy, a także do przestrzegania regulaminu Organizatora spływu. 

5. Opłaty umowne: 

a) WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie 130 zł za każdy kajak wraz z 

wyposażeniem do dnia wypożyczenia sprzętu.  

b) W przypadku stwierdzenia usterek, bądź zniszczenia sprzętu w momencie jego zwrotu 

WYPOŻYCZALNIA naliczy WYNAJMUJĄCEMU koszty naprawy. 

c) W przypadku nie zwrócenia sprzętu do godziny ujętej w pkt 2. WYPOŻYCZALNIA naliczy 

opłatę w kwocie 70 zł za każdy dzień zwłoki. 

6. WYNAJMUJĄCY akceptuje dołączony Regulamin WYPOŻYCZALNI i zobowiązuje się do przekazania 

jego pełnej treści wszystkim członkom GRUPY dla których wynajmuje sprzęt od WYPOŻYCZALNI. 

Deklaruje też akceptację Regulaminu WYPOŻYCZALNI przez tych członków. 

7. Postanowienia dodatkowe: 

Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 

WYPOŻYCZALNI. 

8. Umowa stworzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

 
Wypożyczalnia ……………………………………                           Wynajmujący …………………………………… 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY nr….. 

LISTA WYNAJMOWANEGO SPRZĘTU 

 

 

LP Nazwa  sprzętu/symbol Ilość sztuk/rozmiar Uwagi 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5.    

6. 
 

   

7. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POTWIERDZENIE ZWROTU WYNAJĘTEGO SPRZĘTU: 
 
Potwierdzam kompletny/częściowy zwrot wypożyczonego sprzętu przez WYNAJMUJĄCEGO w  
 

dniu………………………………………... UWAGI dotyczące zwrotu: 

 
 
 
 
 
 
 
Wypożyczalnia  ………………………………………  Wynajmujący  ……………………………………………… 


