
 

 

  

 

  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAJAKÓW ORAZ INNEGO 

SPRZĘTU WODNEGO 

 
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 

 

Korzystający/Uczestnik - osoba biorąca udział w zajęciach kajakowych z wykorzystaniem 

sprzętu Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek 

 

Każdy korzystający przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu ma obowiązek 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
 

1. Podczas korzystania z kajaku lub innego sprzętu pływającego Fundacji JA 

YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek wszystkie osoby 

obowiązuje kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych 

podobnie działających środków. 

2. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek zastrzega 

sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że 

korzystający znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie 

działających środków. 

3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą 

za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne 

wyrządzone przez nie szkody. 

4. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i  nadzorem  

opiekunów lub wychowawców 

5. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki 

asekuracyjne,  których korzystający  musi używać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, Fundacja JA YHYMM… 

Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie występuje w roli organizatora 

spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na 

wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady 

zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych 

oraz dbałości o właściwy przebieg spływu, czyli właściwy dobór osad, ustalenie 

szyku płynięcia, omówienie trasy spływu, itp. 

7. Wynajem lub rezerwacja ( w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub 

dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy 

jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

1. Przed wejściem na ściankę wspinaczkową należy bezwzględnie 
zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu i bezwzględnie 
stosować się do postanowień w nim zawartych. 



 

 

8. Korzystający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu pod względem 

jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu 

sprzęt. 

 

 

 

 

9. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za  wypożyczony sprzęt i sposób  

10. jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć  straty związane z  jego zgubieniem 

bądź zniszczeniem. 

11. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu korzystający zwraca jego 

/wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego 

zamortyzowania. 

12. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w sposób nie 

wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa 

wyłącznie na korzystającym i naliczana jest w oparciu o wyliczenie rynkowe 

szkód 

13. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w sposób nie 

wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa 

wyłącznie na korzystającym i naliczana jest w oparciu o wyliczenie rynkowe 

szkód 

14. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek uzupełnia 

utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt 

wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu. 

15. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku 

normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu 

odbywa się na koszt Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, 

Wypoczynek. 

16. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez 

korzystającego i przedstawiciela Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, 

Turystyka, Wypoczynek. 

17. Zwracany sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i 

natychmiastowe użytkowanie. 

18. Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia korzystania ze sprzętu 

muszą być zaakceptowane przez Fundację JA YHYMM… Integracja, Sport, 

Turystyka, Wypoczynek i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu 

nowych realiów i warunków i odbioru sprzętu. 

19. Korzystający użytkuje sprzęt na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami 

niniejszego Regulaminu. 

20. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających 

z jej sprzętu na zasadzie wynajmu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby 

oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm. 



 

 

21. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub 

śmierci uczestników spływu korzystających z jej sprzętu na zasadzie wynajmu.  

22. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika 

podczas w trakcie korzystania ze sprzętu. 

 

 

 

Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) 

winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed 

zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp. 

 
 

Korzystającemu ze sprzętu wodnego Fundacji JA 

YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek 

zabrania się: 

 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 korzystania ze sprzętu pływającego 

bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej 

 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 do wody 



 

 

 zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia 

 przebywania w kajaku  nie znajdującym się na wodzie 

 wędkowania z kajaka 

 wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc 

postojów 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania z kajaków i 

sprzętu wodnego oraz warunkami bezpieczeństwa w nim zawartymi i 

będę ich przestrzegał. Zostałem poinformowany o zagrożeniach, 

uczestniczę w zajęciach na własną odpowiedzialność: 
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