
 

 

REGULAMIN 
 

Wypożyczany sprzęt jest własnością wypożyczalni tj. firmy  

 

JuraPolska Michał Demel 
42-421 Włodowice ul. Żarecka 26 

NIP 899-130-02-84   

1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie odpłatnie udostępnia i wypożycza sprzęt.  
Spływy realizowane są we własnym zakresie i na odpowiedzialność Wypożyczających, Wypożyczalnia nie zapewnia 
opieki ratowników, instruktora, oraz ubezpieczania. 
 
2. Wypożyczany zestaw dwuosobowy składa się z: kajaka polietylowego AQUARIUS Pro Tour 470 z lukiem 
bagażowymi i unikalnym numerem seryjnym, lub Roteko Sprinter (bez luku), dwóch atestowanych kamizelek 
asekuracyjnych, oraz dwóch wioseł Egalis Swift/Swiss Alu lub Panda. Zestaw jednoosobowy to kajak 
polietylenowy Delsyk Nifty 385, oraz jedna kamizelka i wiosło j/w.  
 
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy).  
Dane wpisane do umowy służą jedynie jej realizacji, nie są: kopiowane / skanowane, nie służą do 
utworzenia bazy danych, ani wykorzystywane do celów marketingowych, nie są udostępniane osobom 
postronnym. Po zdaniu sprzętu, oraz rozliczeniu podatkowym umowy są niszczone. 
W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna Klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia 
sprzętu. Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także niepełnoletni. 
 
4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy i wpłaceniu należności za 
wypożyczane kajaki, łącznie z kosztami transportu z góry za cały okres określony w umowie. Z momentem 
podpisania w/w umowy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. Za 
zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne wypożyczonego sprzętu wypożyczający zwraca jego 
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wartość 
wypożyczanego: wiosło 140zł, kamizelka 80zł, worek 60zł, kajak zależnie od marki/modelu 2300-4300zł (ceny na 
2022r.).  
 
5. Rezerwacja sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią dokonana zostaje w momencie zaksięgowania  
zadatku w wysokości 20zł za każdy zarezerwowany kajak na koncie :  

 
ING Bank Śląski SA rachunek nr 37 1050 1591 1000 0090 8224 8155 

W tytule przelewu proszę podać: zadatek za … szt kajaków na dzień … + imię i nazwisko 
 

Zadatek zawracany jest tylko w przypadku gwałtownego, zagrażającego bezpieczeństwu załamania pogody, powodzi itp. wydarzeń 
losowych. Rezygnacja Klienta z przyczyn innych nie uprawnia do zwrotu zadatku. Również w przypadku wypożyczenia mniejszej, niż 
zamówiona, liczby kajaków zadatek nie będzie zwrócony, ani nie będzie on zaliczony jako należność za pozostałe wypożyczone kajaki. 
 
6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, 
ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu 
pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi 
pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  
 
7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. 
 
8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie. 
 
9. Inne niż to ustalono miejsca, terminy i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez 
Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach. Za sprzęt nie zwrócony w terminie 
Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie. 
 
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie,  
za ich zachowanie i ewentualne szkody. 
 
11. Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu zabrania się siadania/stawania w kajaku na lądzie, siadania na 
burtach, dziobie, rufie, skakania z kajaka do wody, gwałtownego dobijania do lądu, przeszkód w wodzie i innych 
jednostek pływających, przeciągania kajaka po lądzie, oraz jego zrzucania z pomostów.  
Obowiązuje zakaz spływania na progach i jazach, kajaki należy przenieść lądem. 
 
12. W przypadku wywrotki holujemy kajak do brzegu i będąc w wodzie przechylamy kajak trzymając go za dno i 
burty tak by wylać wodę z kokpitu. Dopiero prawie całkowicie opróżniony kajak wyciągamy na brzeg gdzie za pomocą 
korka spustowego oraz gąbki usuwamy resztę wody. 
 
13. Podczas spływu Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów 
panujących na wodzie, oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą. 
 
14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub 
śmierci uczestników spływów, nie odpowiada za rzeczy i mienie zgubione, zniszczone, skradzione, oraz za 
zachowanie się Wypożyczających w tym za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. 
 
15. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem 
niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy. Wypożyczający zobowiązany jest do 
stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz odpowiednich służb. 

Michał Demel 
 

tel. 602 29 58 24 lub 692 47 58 25 
www.JuraPolska.com & www.KajakiemPoPilicy.pl 


