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REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  KAJAKI  ŻERKÓW  

 

1. Przedmiotem wypożyczenia jest zestaw: kajak dwuosobowy wraz z dwiema kamizelkami 

asekuracyjnymi i dwoma wiosłami. 

 

2. Przedmiotem wypożyczenia jest rower trekkingowy. 

 

3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. Odbiór          

i zwrot sprzętu odbywa się w tym samym dniu i w miejscu ustalonym wcześniej przez 

Wypożyczalnię i Wypożyczającego. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może 

pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie. 

 

4. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.    

Spływy są organizowane przez uczestników.  

 

5. Aby wypożyczyć sprzęt należy podpisać umowę na wypożyczenie sprzętu, oznaczającą 

akceptację warunków wypożyczalni. W przypadku, kiedy wydający sprzęt uzna klienta za 

niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również 

obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby 

niepełnoletnie. 

 

6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod 

względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu 

sprzęt.  

 

7. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem          

i ponosi wszelką odpowiedzialność za osoby, sprzęt turystyczny oraz ewentualne zdarzenia 

wynikłe z jego nieodpowiedniego użytkowania.  
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8. Osoby nieletnie mogą płynąć kajakiem / korzystać z roweru tylko pod opieką osób 

pełnoletnich. 

 

9. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu odpowiada Wypożyczający     

i zobowiązany jest ponieść koszty związane z jego naprawą lub zwrócić jego równowartość     

w wysokości 100 % ceny rynkowej, kiedy koszty naprawy staną się nieopłacalne. 

 

10. Wypożyczany sprzęt jest w stanie czystym . Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być 

w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie; bez resztek jedzenia, butelek po 

napojach, opakowań.  

 

11. Wypożyczający zobowiązany jest do pomocy przy rozładunku i załadunku sprzętu 

turystycznego z przyczep. 

 

12. Zabrania się przewozu zwierząt. Środki transportu i sprzęt turystyczny jakim Wypożyczalnia 

dysponuje nie jest przystosowany do przewozu zwierząt. 

 

13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. 

 

14. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

15. Godziny otwarcia wypożyczalni kajaków i rowerów 8:00 – 18:00. 

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI : 

Kajak   60 zł/dzień   -     od poniedziałku do czwartku 

 70 zł/ dzień   -    piątek, sobota, niedziela, święta, długie weekendy 

Rower   50 zł/dzień    -   od poniedziałku do czwartku 

   50 zł/ dzień   -   piątek, sobota, niedziela, święta, długie weekendy 

Transport   od 2,50 zł/km (dowóz na start spływu + powrót do bazy Żerków, ul. Parkowa 9,  odbiór z 

mety spływu + powrót do bazy Żerków, ul. Parkowa 9) 

Kajakowe HAPPY HOUR    120 zł/dzień  - obowiązuje  w soboty i  niedziele  na trasie Pogorzelica 

– Hermanów. Cena dotyczy wypożyczenia 1 kajaka (dla 2 osób) wraz z transportem. 

. 


