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Regulamin wypożyczalni sprzętu
nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie
1. Korzystanie z wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązującego
regulaminu.
2. Wypożyczalnia sprzętu czynna jest codziennie w sezonie letnim w godzinach otwarcia
kąpieliska.
3. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
5. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do dokonania wpisu w Rejestrze Wypożyczalni
Sprzętu.
6. Pracownik wypożyczalni posiada całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów
i innych cennych przedmiotów należących do osób korzystających ze sprzętu.
7. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób
pełnoletnich.
8. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
9. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować
jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób jest ten sprzęt pływający przeznaczony.
10. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu
sprzęt.
11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
12. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie (kamizelki
ratunkowe) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu.
13. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne
wypożyczenie.
14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia.
15. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
16. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do obserwowania warunków
pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
17. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawienia go poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
18. Użytkownikom sprzętu wodnego zabrania się:
• wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
• wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
• odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
• kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
• picia alkoholu oraz używania środków odurzających w czasie dysponowania jednostką
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pływającą,
• wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• palenia papierosów podczas korzystania ze sprzętu wodnego,
• wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody,
• pływania sprzętem w pobliżu kąpieliska, siadania na dziobie, rufie lub burtach, kołysania
sprzętem,
• kąpieli w kapokach,
• zabierania zwierząt na pokład sprzętu pływającego.
O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie
się łodzi, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę
wypożyczalni.
Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje
naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.
Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstawy do zwrotu części opłaty.
Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu
opłaty.
Za braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu
materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami
naprawy powstałej szkody. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni.
Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w
wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.
Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wnioski i skargi przyjmuje Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego z siedzibą w Chełmnie,
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5.

