
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Uczestnik – osoba fizyczna bądź prawna, biorąca udział w imprezach, wycieczkach i spływach oraz 
osoba wynajmująca sprzęt wodny.
Wynajmujący – P.H.U. AMBERLEX  ul. PCK  2/4  97-200 Tomaszów Maz.NIP:729-116-67-07 

1. Sprzęt  pływający  wynajmowany  jest  wraz  z  wyposażeniem.  Wynajmować  go  mogą
wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną
odpowiedzialność.

3. Aby  wynająć  sprzęt  należy  okazać  dokument  tożsamości  ze  zdjęciem  (dowód  osobisty,
paszport, prawo jazdy). 

4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków
odurzających sprzętu wodnego nie wynajmuje się. W przypadku jeśli osoba wydająca sprzęt
uzna klienta za niewiarygodnego, może bez uzasadnienia odmówić wynajęcia sprzętu. 

5. W niektórych  przypadkach Wynajmujący może według własnego uznania,  wybrać  formę
dodatkowego zabezpieczenia wynajętego sprzętu. 

6. Uczestnik płynie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie. 

7. Wynajmujący  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  z  tytułu  nieszczęśliwych  wypadków,
utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

8. Cenne  przedmioty  (dokumenty  osobiste,  telefony,  aparaty  fotograficzne)  powinny  być
zabezpieczone przez zamoczeniem i utonięciem. 

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub
uszkodzone, a także za szkody osobowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie spływu.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na
jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w
to szkody wywołane siłami natury. 

11. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania w używanie Uczestnikowi sprzętu sprawnego
technicznie.

12. Uczestnik odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak
reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że otrzymał sprzęt pozbawiony
wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim
stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. 

13. Uczestnik oświadcza,  że posiada umiejętności  pływackie oraz niezbędną wiedzę na temat
eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie
i zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 

14. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi odpowiedzialność finansową, w razie
uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po
wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.

16. Wcześniejsze lub późniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów
muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej
warunkach.

Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków będą zobowiązane do  zakończenia 
pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa 
zwrotu pieniędzy.


