
REGULAMIN 

korzystania ze sprzętu wodnego 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

1.  Postanowienia ogólne: 

1) Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wynajmująca sprzęt wodny 

2) Wynajmujący – Powiat Nowodworski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23,                         

82-100 Nowy Dwór Gdański, reprezentowany przez Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim , ul. 3 Maja 3, 82 100 Nowy Dwór 

Gdański 

 2.  Zasady ogólne : 

1) Sprzęt pływający wynajmowany jest wraz z wyposażeniem: kamizelki asekuracyjne          

i wiosła 

2) Wynajmować sprzęt i korzystać z niego mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat 

i przedłożą Wynajmującemu dowód osobisty oraz zaakceptują warunki niniejszego 

regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

3) Sprzęt pływający wynajmuje się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 

oraz od 16:00 – 19:00 w okresie wakacyjnym, zaś  w okresie roku szkolnego                       

w godzinach 7:00 – 15:00.  

4) Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych                

lub środków odurzających, sprzętu wodnego nie wynajmuje się. Sprzęt nie zostanie 

również wynajęty, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków 

odurzających u Najemcy. 

5) Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie, zna przepisy  ruchu wodnego 

oraz w okresie pandemii stosuje przepisy higieniczne dotyczące bezpiecznego 

zachowania. 

3.  Odpowiedzialność Najemcy: 

1) Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. 

2) Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Najemca otrzymał 

sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 

3) Sprzęt należy zwrócić w takim stanie w jakim był w momencie wynajmu. 



4) Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu                          

i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z 

przeznaczeniem. 

5) Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wynajętego sprzętu 

kajakowego. 

6) W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi 

wszelkie koszty z tym związane: 

a)  kajak jednoosobowy        - 1.300,00 zł sztuka 

b)  kajak dwuosobowy          - 2.000,00 zł sztuka 

c)  wiosło                - 100,00 zł sztuka 

d) kamizelka asekuracyjna   - 100,00 zł sztuka   

7) W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, 

sprawa kierowana jest do sądu. 

8) W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wynajętego sprzętu, wysokość 

szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. 

9) W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego  Najemca 

zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wynajmującego  kwotę najpóźniej w 

terminie zwrotu sprzętu. 

10) W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy. 

4.  Odpowiedzialność Wynajmującego: 

1) Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt kajakowy. 

2) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, 

szkody wywołane siłami natury, utraty zdrowia lub śmierci Najemcy. 

3) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec 

osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 

5.  Postanowienia końcowe: 

1) Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się 

po wodach morskich i śródlądowych, zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody. 

2) Najemcy zabrania się: 

a)  kąpieli podczas pływania, 

b)  wędkowania, 

c) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, 

d)  picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem, 

e)  wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 



f)  zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju, 

3) Najemca zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej  

    i sportowej, 

b)  zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu   

    zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, 

c)  zwrotu sprzętu w takim stanie, w jakim został pobrany, 

d)  założenia kamizelki asekuracyjnej na czas korzystania ze sprzętu. 

 

 

             Marian Kwoczek - Dyrektor  

      Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umowa najmu sprzętu wodnego nr ….…./……… 

 

Zawarta dnia ………………………………………. w Nowym Dworze Gdańskim pomiędzy; 

Powiatem Nowodworskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 

reprezentowanym przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim, 

ul. 3 Maja 3, zwanym dalej Wynajmującym,  

a 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego………………………. wydany przez ………………………………. 

PESEL  ………………………………….. 

tel. kontaktowy …………………….......... 

zwany  dalej  Najemcą.                                                                                                                                      

Wynajmujący oraz Najemca w dalszej części Umowy zwani  łącznie Stronami lub z osobna 

Stroną. 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT NAJMU 

 

Sprzęt wodny wynajmuje się, na warunkach określonych w niniejszej Umowie  i Regulaminie 

korzystania ze sprzętu wodnego. Najemca ponosi koszt z aktualnym cennikiem, płatny 

gotówką  

Polietylenowy kajak turystyczny 2-osobowy …………… sztuk  

Polietylenowy kajak turystyczny 1-osobowy …………… sztuk  

Wiosło …………………… sztuk  

Kamizelka asekuracyjna ………………………….  sztuk  

 

 

 

 



 

§ 2 

OKRES  NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU 

 

1. Umowa Najmu zawarta zostaje na czas określony w dniu/dniach 

………………………………………………………………………………….. 

od godziny …………………………..  do godziny  …………………………… 

 

§ 3 

KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ REGULAMIN NAJMU 

 

1. Najemca oświadcza , że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu 

korzystania ze sprzętu kajakowego. 

2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem i jakością sprzętu w momencie najmu. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Najemcę 

przepisów i zasad korzystania ze sprzętu wodnego. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2 Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą  rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

3 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

egzemplarzu po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

……………………………….   …………………………… 

  Najemca      Wynajmujący 



  

 


