Cennik usług na „Przystani Wilanów
Opłaty podstawowe

„Przystań Wilanów” Price list

Kary za uszkodzenia sprzętu

Basic fees

Fine for damaged equipment

Pół godziny

20 zł

Uszkodzenie sprzętu niemającego wpływu na
dalsze korzystanie

30 zł

Half an hour

20 PLN

Damage not affecting further use of the
equipment

30 PLN

Kajak

20 zł / 0,5h
30 zł / 1h
50 zł / 2h

Złamania, podarcia, urwania
na dowolnym wypożyczonym sprzęcie

60 zł

1 Hour

30 PLN

Fractures, tears, snaps

60 PLN

Two hours

50 PLN

Losing a padle

100 PLN

Utrata wiosła

100 zł

Additional seat

5 PLN

Losing safety vest

80 PLN

Breaking or losing a kayak

1200 PLN

Kajak na cały dzień
Dodatkowe siedzisko

5 zł

Utrata kamizelki

80 zł

Łódka do samodzielnego
wiosłowania

40 zł / 0,5h
60 zł / 1h
100 zlł/ 2h

Połamanie, zgubienie kajaka

1200 zł

Rejsy gondolą
ok 30 minut

20 zł dorosły
10 dzieci

Zwrot sprzętu po czasie

5 zł każde
10 min

Wynajem gondoli

350 zł / 1h

Holowanie ( tylko w sytuacji wywrotki)

50 zł

Exceeding the time limit






przez cały czas należy mieć na sobie kamizelkę ratunkową
nie wpływać pod zwalone drzewa oraz w miejsca mocno porośnięte
o nietypowych zdarzeniach na wodzie oraz w zachowaniu innych uczestników natychmiast powiadomić
pracownika przystani
na ternie Parku znajduje się aparat AEG. Na przystani dostępna jest apteczka
woda w jeziorku nie jest dopuszczona do kąpieli ani tym bardziej do picia
wszelki kontakt z wodą tylko na własną odpowiedzialność
nie ponosimy odpowiedzialności za straty materialne w wyniku np. wywrotki





















pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych
podobnie działających środków
odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu
zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
pływania w miejscach niedozwolonych
stania i kucania w kajaku
siadania na burcie, dziobie lub rufie
skakania z kajaka lub łódki do wody
zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia
wędkowania z kajaka lub z łódki
wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojowych

Pełny regulamin znajduje się u pracownika przystani.
Prosimy o zapoznanie się z nim
Telefon bezpośredni do pracownika przystani - 570 143 943
Operator „Przystań Wilanów”
fundacja Dom Wisły
ul. Grochowska 117 m 13
04-148 Warszawa
www.domwisly.pl

Pomost oraz teren parku należy do
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
www.wilanow-palac.pl

It is recommended to keep your safe vest on at all times
Avoid kayaking under fallen trees and into the areas overgrown with water plants
Please make sure to inform the stuff about any unusual events or behavior
AED device is available at the Park Wilanów. First Aid Kit is available at the pier
Water in the pool is neither fit for swimming nor most importantly drinking
Any contact with the pool water is made at own risk
We do not bear any responsibility for material loss resulting from e.g. falling over

It is forbidden to:












Zakazuje się:


50 PLN

Important information:

Ważne informacje dla korzystających z kajaków




5 PLN per 10 Towing a kayak (in case of rolling over)
minutes

Swim or stay on the water under influence of alcohol, drugs or any other substance influencing judgment or
mobility
Abandon or rerent any of the equipment
Behave in a manner endangering safety of your own or any of the other users
Use the equipment contrary to its intended use
Kayak in the prohibited areas
Stand or squat in a kayak
Sit at kayak’s side, beak or stern
Dive from a kayak
Sink any of the equipment
Fish from aboard a kayak
Throw thrash in the water or otherwise trash the environment

Full statute is available after contacting the pier’s stuff.
Please make yourself acquainted with it,
Direct phone number to the pier’s stuff member: 570 143 943
Operator „Przystań Wilanów”
Pomost oraz teren parku należy do
fundacja Dom Wisły
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Grochowska 117 m 13
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
04-148 Warszawa
02-958 Warszawa
HYPERLINK "http://www.domwisly.pl/"www.domwisly.pl
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