
REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 

1. Każdy użytkownik przystani zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego  

przestrzegania 

 

2. Osoba wypożyczająca sprzęt powinna posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. 

 

3. Osoba wynajmująca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące.  

 

4. Osoby nie umiejące pływać powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne. 

5. Na sprzęcie pływającym może przebywać maksymalnie tyle osób na ile jest on przeznaczony.  

6. Osoba wynajmująca ma obowiązek pobrać kamizelki ratunkowe/asekuracyjne w ilości wymaganej 

przepisami,  po powrocie zdać je obsłudze przystani w stanie nie pogorszonym. 

7. Zabrania się siadania na kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych, moczenia ich w wodzie bez potrzeby i  

używania w sposób do którego nie zostały przeznaczone. 

8. Zabrania się wchodzenia oraz skakania do wody ze sprzętu pływającego. 

9. Zabrania się siadania na poręczach, części dziobowej i osłonie wirnika rowerka.   

10. Zabrania się dobijania do kamienistych brzegów i cumowania na miejscach do tego nieprzystosowanych.  

11. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody (silnego wiatru i wysokiej fali) należy natychmiast wrócić na 

przystań klubowej lub przybić do najbliższego miejsca bezpiecznego schronienia. W/w przypadku 

korzystający ze sprzętu zobowiązany jest bezzwłoczne powiadomić obsługę przystani.  

12. Osoba wynajmująca pobiera sprzęt czysty i sprawny. Oddaje go w takim samym stanie. 

13. Każde uszkodzenie sprzętu, zauważone przed pływaniem jak i po pływaniu, najeży niezwłocznie zgłosić 

wypożyczającemu. 

14. Zabrania się spożywania alkoholu i/lub środków odurzających na sprzęcie pływającym. 

15. Podniesienie i holowanie wywróconej jednostki podlega opłacie ustalonej przez Zarząd Klubu lub WOPR. 

16. W obrębie przystani obowiązuje zakaz pływania pod żaglami. 

17. Każde uszkodzenie jednostki i osprzętu przez wynajmującego podlega opłacie według oceny obsługi 

przystani.  

18. Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.  

19. Zabrania się wykorzystywania sprzętu klubowego do celów zarobkowych bez zgody Zarządu Klubu. 

 

20. Wszelkie inne sprawy dotyczące korzystania tereny przystani K. Ż. Halny w Zarzeczu, nie ujęte w niniejszym 

regulaminie zgłaszane przez klubowiczów i inne osoby będą rozpatrywane po wpłynięciu pisemnej 

informacji, do najbliższego zebrania Zarządu, w normalnym trybie. 

21. Wszelkie sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozpatrywane będą przez Zarząd Klubu po wpłynięciu 

pisemnej informacji.  

 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2011. 

 

 

 
Za zarząd 

 


