Regulamin wypożyczalni kajaków Przystań Wilanów
Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji
lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub
niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia
i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt.
Wypożyczalnia – Fundacja Dom Wisły zarejestrowana pod numerem KRS 0000460532 z numerem
NIP 113 28 65 720 pod adresem ul. Grochowska 117 m. 13, 04-148 Warszawa.
Art. 1. Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego
1. Wypożyczany sprzęt jest własnością fundacji „Dom Wisły”.
2. Wypożyczalnia działa wg podanych godzin. Ostatnie wypożyczenie może nastąpić na godzinę
przed zamknięciem przystani i parku.
3. Wypożyczalnia nie czynna w przypadkach: silnego wiatru, obwitego opadu atmosferycznego,
burzy, skażenia wody oraz ostrzeżeń Instytutu Meteorologicznego.
4. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek
zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Osoby nieletnie do 12. roku życia mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, jak również za ich zachowanie i ewentualne
wyrządzone przez nie szkody. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod
opieką i nadzorem opiekunów lub wychowawców.
6. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego dla pojedynczej osoby są kamizelki
asekuracyjne oraz wiosło, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Kamizelki asekuracje dobiera pracownik przystani wg wzrostu i wagi.
8. Kamizelki oraz wiosło są obowiązkowe dla każdej osoby.
9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadkach:
 wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie
działających środków;
 Wypożyczający nie zgadza się na założenie kamizelki asekuracyjnej;
 Nie akceptuje niniejszego regulaminu;
 Zbliżającego się pogorszenia pogody, (wiatr, deszcz, burza);
 oraz w innych nietypowych sytuacjach które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób
lub mienia.
Art. 2. Warunki płatności i rezerwacji
1. Sprzęt wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od spędzonego
czasu, ilości wypożyczonego sprzętu, osprzętu dodatkowego, obowiązujących zniżek i promocji
oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu.
2. Płatność za usługę przyjmowana jest przed wypożyczeniem sprzętu – z góry.
3. Na przystani możliwa jest płatność kartą.

4. Na życzenie wypożyczającego Fundacja wystawia fakturę, wówczas pracownik przystani zbiera
dane do wystawienia faktury wraz z mailem lub adresem do jej wysłania.
5. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. Dokonanie
rezerwacji telefonicznej poprzez SMS, poprzez messengera lub mailowo
6. Na zarezerwowany czas należy przyjść 10 minut przed godziną rozpoczęcia.
7. Rezerwacja przepada w przypadku nieobecności wypożyczającego dłużej niż pół godziny
od czasu zadeklarowanego.
8. Voucher / kupon wydawany jest imiennie lub na organizację lub grupę. Działa dwa lata
od wydania, bez możliwości zwrotu i wymiany na pieniądze.
9. Abonament jest na 1 miesiąc, na jeden dowolny sprzęt raz dziennie. Obowiązuje od dnia
wydania do dnia następnego miesiąca włącznie. Bez możliwości zwrotu.
10. Pełny cennik usług stanowi osobny dokument, który znajduje się przy kasie oraz na stronie
internetowej.
Art. 3. Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania
1. Wynajem lub rezerwacja (w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego w imieniu grupy lub
firmy jest akceptacją zapisów zawartych w niniejszym regulaminie przez wszystkich
uczestników.
2. Kajaki dwuosobowe przeznaczone są dla dwóch osób dorosłych + dziecko w dodatkowym
siedzisku. Maksymalna dopuszczona waga ~150 kg.
3. Łódki przeznaczone są dla 4-5 osób. np. dwie dorosłe + troje dzieci, trzy dorosłe + dwójka
dzieci. Maksymalna dopuszczalna waga ~250 kg.
4. Gondola może zabrać maksymalnie 10 osób.
5. Rejsy gondolą odbywają się jedynie ze sternikiem.
6. Gondola nie jest udostępniana do samodzielnego pływania.
7. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo
potwierdza odpowiedzialność za niego oraz akceptację zapisów niniejszego regulaminu.
8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia
oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
10. Za zgubienie sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po
uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Zniszczenie nieodwracalne sprzętu wg cennika.
Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni.
11. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie
wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie
na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni.
12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu jego wypożyczenia.
13. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne
i natychmiastowe wypożyczenie.

14. Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami
niniejszego regulaminu.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty
zdrowia lub śmierci uczestników korzystających ze sprzętu wypożyczalni na zasadzie wynajmu.
16. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestnika podczas korzystania ze sprzętu.
17. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem,
kradzieżą itp.
18. Cenne przedmioty można zostawić u prowadzącego przystań, po jego ówczesnej zgodzie.
Przedmioty powinny być w jednej torbie, reklamówce lub plecaku.
Art. 4. Korzystającemu ze sprzętu wodnego wypożyczalni zabrania się:
1. Pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających
lub innych podobnie działających środków.
2. Odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu.
3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.
4. Korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej.
5. Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego.
7. Pływania w miejscach niedozwolonych.
8. Stania i kucania w kajaku, siadania na burcie, dziobie lub rufie.
9. Skakania do wody.
10. Zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia.
11. Przebywania w kajaku nieznajdującym się na wodzie.
12. Wędkowania z kajaka lub łódki.
13. Wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojowych.
Art. 5. Korzystanie z pomostu
1. Pomost przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników pieszych.
2. Pierwszeństwo na trapie oraz na pomoście kajakowym mają osoby wychodzące / schodzące.
3. Korzystanie z pomostu możliwe tylko w czasie otwarcia przystani.
4. Pomost kajakowy dostępny tylko dla osób wsiadających i wysiadających z kajaków.
5. Zabrania się:
 skakania do wody z pomostu;
 wędkowania;
 wyrzucania śmieci;
 spożywania alkoholu;
 wchodzenia na barierki pomostu.
6. Na pomoście może przebywać maksymalnie 40 osób.
7. Zabrania się skupiania dużych grup osób na krawędziach pomostu otwartego.

8. W razie zagrożenia bezpieczeństwa lub innych nietypowych sytuacjach należy bezwzględnie
podporządkować się poleceniom pracownikom przystani.
9. Uprasza się o zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zachowania użytkowników,
widoczne uszkodzenia pomostu pracownikowi pomostu osobiście lub pod tel. 570 143 943.
10. Regulamin dotyczący wypożyczalni sprzętu dostępny u pracownika przystani.
Art. 6. Postanowienia końcowe
1. Wypożyczalnia może poprosić o ustną zgodę na możliwość zrobienia zdjęć, filmów
korzystającym z usług wypożyczalni tylko do celów promocji przystani.
2. Promocja usług wypożyczalni z wykorzystaniem wizerunku, logotypów, nazw i znaków
towarowych i handlowych wypożyczającego może odbywać się poprzez ich publikacje,
w szczególności na stronie internetowej wypożyczalni, w mediach społecznościowych,
w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.
3. Wypożyczający niezgadzający się na wykonywanie zdjęć swojego wizerunku oraz innych
członków grupy powinien od razu powiadomić o tym pracownika wypożyczalni
4. Wypożyczający ma prawo w każdym czasie cofnąć w formie pisemnej zgodę na użycie przez
wypożyczalnię logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących
do niego.
5. Wypożyczalnia może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji.
W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między stronami uznaje się,
że wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia wypożyczalnię do jej publikacji,
w szczególności na stronie internetowej wypożyczalni, w mediach społecznościowych,
w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.
6. Każdy spór wynikły w zakresie postanowień regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany
będzie na drodze polubownej.
7. Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie,
podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
8. W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte
polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla
siedziby wypożyczalni.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
dotyczące ochrony konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego.
10. Powyższy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dokonywane będą od dnia
następnego. Zapisy w regulaminie dotyczące rezerwacji, sposobu korzystania z kuponów,
abonamentów i promocji działają od nowego okresu. Informacja o zmianach podana będzie
na stronie głównej serwisu internetowego i zostanie utrzymana przez okres, co najmniej
14 kolejnych dni kalendarzowych.
11. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej, w mediach społecznościowych
oraz na miejscu.

