
 

Умови оренди байдарок «Присатнь Віланув» 
  

Винаймувач – фізична або юридична особа (також-підприємець), що здійснює бронювання 

або оренди обладнання на користь своєї або на користь організованої 

чи неорганізованої групи, компанії або групи підлітків, що працює з їх дозволу 

і в їх імені, як і особа, на користь якої було знято або заброньовано 

обладнання. 

Орендодавця – Фундація Будинок Вісли зареєстрований під номером KRS 0000460532 

з номером NIP 113 28 65 720 за адресою Ul. Grochowska 117 m. 13, 

04-148 Warszawa. 

 

Ст. 1. Умови оренди плавучого обладнання 

1. Орендоване обладнання належить Фундації "Будинок Вісли". 

2. Прокат працює за вказаними годинами. Останній прокат може бути за годину до закриття 

Пристані і парку. 

3. Прокат не працює у випадках: сильного вітру, сильних атмосферних опадів, грози, 

забруднення води, а також попередження метеорологічного інституту. 

4. Орендар зобов'язаний ознайомитися і прийняти ці умови Перед використанням 

орендованого обладнання. 

5. Неповнолітні у віці до 12 років можуть перебувати тільки під опікою повнолітніх, які 

несуть за них повну відповідальність, а також за їх поведінку і шкоду, заподіяну ними.  

Організовані шкільні та молодіжні групи плавають тільки під опікою і наглядом 

вихователів або педагогів. 

6. Основним обладнанням будь-якого плавучого спорядження для однієї людини 

є страхувальні жилети і весло, які орендар повинен використовувати за призначенням. 

7. Рятувальні жилети підбирає працівник пристані відповідно до зросту і ваги. 

8. 8. Жилети і весло є обов'язковими для кожної людини. 

9. Прокат залишає за собою право відмовити у видачі обладнання у випадках: 

 орендар знаходиться під впливом алкоголю або інших аналогічних засобів. 

 Орендар не згоден надягати рятувальний жилет. 

 Не приймає ці умови. 

 Насувається погіршення погоди, (вітер, дощ, шторм). 

 І в інших незвичайних ситуаціях, які можуть поставити під загрозу безпеку людей 

або майна. 

 

Ст. 2. Умови оплати та бронювання 

1. Обладнання ми здаємо в оренду за цінами, вказаними в прайс-листі. Кінцева вартість 

залежить від витраченого часу, кількості орендованого обладнання, додаткових 

обладнень, діючих знижок і рекламних акцій і будь-яких інших факторів, які можуть 

вплинути на ціну оренди. 



2. Оплата послуг приймається до прокату обладнання-заздалегідь. 

3. На пристані можлива оплата картою. 

4. На прохання орендаря Фонд видає рахунок-фактуру, після чого працівник причалу збирає 

дані для виставлення рахунку разом з поштою або адресою для його відправки.   

5. Існує можливість бронювання обладнання на умовах, встановлених з орендою. 

Бронювання по телефону через SMS, через Messenger або по електронній пошті. 

6. На зарезервований час ви повинні прийти за 10 хвилин до початку. 

7. Бронювання анулюється у разі відсутності орендаря більше півгодини із заявленого часу. 

8. Ваучер / купон видається по імені або організації або групи. Працює два роки з моменту 

випуску, без можливості повернення та обміну на гроші. 

9. Абонемент на 1 місяць, на одне будь-яке обладнання один раз в день. Дійсний з дня 

випуску до наступного місяця включно. Без можливості повернення. 

10. Повний прайс-лист послуг являє собою окремий документ, який знаходиться при 

оформленні замовлення на один раз на сайті. 

 

Ст. 3. Відповідальність за орендоване обладнання та безпеку під час використання 

1. Оренда або бронювання (в будь-якій формі) плавучого обладнання від імені групи або 

компанії-це прийняття всіх умов, що містяться в цих правилах. 

2. Двомісні байдарки призначені для двох дорослих + дитини в додатковому сидінні.  

Максимальна допустима вага ~150 кг. 

3. Човни розраховані на 4-5 чоловік. наприклад, двоє дорослих + троє дітей, троє дорослих 

+ двоє дітей. Максимальна допустима вага ~250 кг. 

4. Гондола може приймати до 10 осіб. 

5. Круїзи на гондолі проводяться тільки з керуючим гондолою. 

6. Гондола не надається для самостійного плавання. 

7. Орендар письмово підтверджує кількість завантаженого обладнання і тим самим 

додатково підтверджує відповідальність за нього і прийняття всіх умов цих Правил. 

8. Орендар зобов'язаний перевірити стан орендованого обладнання на якість, кількість 

і передати можливі уваги людині, яка видає обладнання. 

9. Орендар несе повну відповідальність за орендоване обладнання та його використання 

і зобов'язується покрити збитки, пов'язані з його втратою або знищенням. 

10. За втрату обладнання орендар повертає його вартість у розмірі ринкової ціни після 

врахування ступеня його ушкодженності. Безповоротне знищення обладнання за 

прейскурантом . Поточні ціни на обладнання доступні в прокаті.                       

11. У разі часткового знищення або пошкодження орендованого обладнання способами, 

що не випливають з нормального використання, фінансова відповідальність лежить 

виключно на орендаря і стягується на основі прайс-листа ремонту орендної плати. 

12. Отримання та повернення обладнання здійснюється в місці його оренди. 

13. Обладнання, що повертається в оренду, має бути в стані, який дозволяє повторно 

і негайно дати в оренду. 



14. Орендар використовує орендоване обладнання на свою відповідальність і відповідно 

до записів в умові. 

15. Прокат не несе відповідальності за нещасні випадки, втрату здоров'я або смерть 

учасників, які користуються орендованим обладнанням.   

16. Прокат не несе відповідальності за будь-які матеріальні збитки, понесені учасником при 

використанні обладнання. 

17. Цінні предмети (особисті документи, телефони, фотоапарати) повинні бути належним 

чином захищені учасником від промокання, утоплення, втрати, крадіжки і т.д. 

18. Цінні речі можна залишити у працівника на пристані, за його тодішньою згодою. 

Предмети повинні бути в одній сумці, торбі або рюкзаку. 

 

Ст. 4. Користувачеві водного обладнання абороняється: 

1. Плавання і перебування на воді під впливом алкоголю, наркотиків, наркотичних засобів 

або інших аналогічних засобів. 

2. Відступ або суборенда орендованого обладнання. 

3. Поведінка, що загрожує власній і чужій безпеці. 

4. Використання плавучого спорядження без надітого на себе страхувального жилета. 

5. Використання плаваючого обладнання не за призначенням. 

6. Перевищення допустимої вантажопідйомності водного обладнання. 

7. Плавання в заборонених місцях. 

8. Стояти та сидіти навпочіпки в байдарці на носі або кормі. 

9. Стрибки з байдарки або човна у воду. 

10. Затоплювати обладнання та обладнання для води. 

11. Перебування в байдарці, що не знаходиться на воді. 

12. Риболовля з байдарки або з човна. 

13. Викидати сміття у воду і засмічувати паркувальні місця. 

 

Ст. 5. Користування з пірсу 

1. Пірс призначений тільки для пішоходів. 

2. Пріоритет на трапі і на пірсі мають особи, які виходять / спускаються. 

3. Користування з причалу можливе тільки під час відкриття причалу. 

4. Пірс доступний тільки для тих, хто сідає і висідає з байдарки. 

5. Забороняється: 

 Стрибки у воду з помосту, 

 Риболовля, 

 Викидувати сміття, 

 Споживання алкоголю, 

 Підніматися на перила пірсу. 

6. На пірсі може розміститися до 40 осіб 

7. Забороняється створювати великі групи людей по краях відкритого пірсу. 



8. У разі загрози безпеці або інших незвичайних ситуацій просимо слухатись вказівок 

співробітників пристані. 

9. Прохання повідомити про потенційно небезпечні ситуації, поведінку користувачів, видимі 

пошкодження пірсу співробітнику пірсу особисто або за телефоном 570 143 943 

10. Умови оренди обладнання є у працівника причалу. 

 

Ст. 6. Прикінцеві положення 

1. Прокат може запросити усний дозвіл на зйомку фотографій, відео, використовуючи 

послуги прокату тільки з метою просування пристані. 

2. Промування послуг прокату з використанням іміджу, логотипів, назв і товарних знаків 

і торгових марок орендаря може здійснюватися через їх публікації, зокрема, на веб-сайті 

прокату, в соціальних мережах, в рекламних, маркетингових і комерційних матеріалах. 

3. Орендар, який не бажає фотографувати своє зображення та інших членів групи, повинен 

негайно повідомити про це співробітника компанії з прокату. 

4. Орендар має право в будь-який час відкликати в письмовій формі згоду на використання 

орендою логотипів, найменувань і товарних і торгових марок компанії і брендів, що 

належать їй. 

5. Прокат може звернутися до орендаря з проханням надати відгук. У разі виставлення 

рахунку-фактури і при відсутності різних домовленостей між сторонами вважається, що 

вплив на орендаря довідкових цілях дозволяє прокат до її публікації, зокрема, на сайті 

прокату, в соціальних мережах, в рекламних матеріалах, маркетингу і продажів. 

6. Будь-який спір, що виник щодо положень регламенту, в першу чергу буде вирішуватися 

на полюбовному шляху. 

7. Будь-які спори, що виникають щодо положень правил, а не дозволені мирним шляхом, 

підлягають вирішенню компетентним місцевим загальним судом. 

8. У разі юридичних осіб (у тому числі підприємців) будь-які спори, не врегульовані мирним 

шляхом, підлягають вирішенню загального суду, відповідного місцевому місцю оренди. 

9. У питаннях, не регламентованих цими Правилами, застосовуються положення: Про захист 

прав споживачів, Закон Про захист персональних даних, Цивільний кодекс. 

10. Вищевказані умови можуть бути змінені. Будь-які зміни будуть зроблені з наступного дня. 

Підписка на умови бронювання, використання ваучерів, підписки та акції діють з нового 

періоду. Інформація про зміни буде вказана на головній сторінці інтернет-сервісу і буде 

зберігатися протягом не менше 14 календарних днів поспіль. 

11. Чинний регламент опублікований на сайті, в соціальних мережах і на місці. 

12. Регламент набирає чинності з 01.04.2022 р. 


