
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO 

Ośrodka Wypoczynkowego "Wodniak" w Zagórzu Śląskim

Hotel Maria Antonina w Zagórzu Ślaskim 

1. Wypożyczalnia  sprzętu  wodnego  czynna  jest  codziennie  od  godziny  10.  Sprzęt
wypożyczany jest najpóźniej na godzinę przed zachodem słońca. 

2. Surowo zabrania się pozostawiania sprzętu wodnego poza pomostem należącym do
Hotelu Maria Antonina. 

3. Sprzęt  wodny  wypożycza  się  osobom  pełnoletnim  za  okazaniem  dokumentu  ze
zdjęciem.

4. Osoby nieletnie  mogą  korzystać  z  wypożyczonego  sprzętu  tylko  pod  opieką  osób
pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne
szkody.

5. Osoby  korzystające  ze  sprzętu  pływającego  powinny  być  wyposażone  w  kapoki  
lub kamizelki asekuracyjne (ratunkowe). 

6. Osoba  wynajmująca  sprzęt  pływający  ponosi  odpowiedzialność  materialną  
za  ewentualne  uszkodzenia,  oraz  braki  w  wyposażeniu  sprzętu  wynikłe  z  winy
użytkownika.

7. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. 
8. Zabrania  się  wypożyczania  sprzętu  osobom  będącym  w  stanie  wskazującym  na

spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
9. Zabrania się skoków do wody z pomostu. 
10.  Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza

miejscami do tego przeznaczonymi. 
11.  Użytkownikom sprzętu zabrania się:  

        -przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,             
nadbrzeżach kamienistych, 

        - kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody); 
        - wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych; 
        - odstępowania sprzętu pływającego; 
        - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów; 
        - picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą;
        - wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne wg obowiązującego cennika.
13.  Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu skutkuje naliczeniem

opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę. 
14.  Osoby korzystające ze sprzętu pływającego mogą poruszać się tylko w granicach

jeziora Bystrzyckiego. 
15.  W  przypadku  złych  warunków  atmosferycznych  wypożyczanie  sprzętu  jest

wstrzymane.
16. Odbiór  i  zwrot sprzętu odbywa się  na hotelowym pomoście i  w czasie  ustalonym

wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnie.
17. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do wyciągnięcia

sankcji przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.  
18. Wypożyczalnia przy Hotelu Maria Antonina nie ponosi żadnej odpowiedzialności

z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w
wyniku  nieprawidłowego  korzystania  z  wypożyczonego  sprzętu  wodnego  i/lub
nieprzestrzegania regulaminu. 



Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego

Rodzaj usługi Jednostka miary Cena brutto
Wypożyczenie sprzętu
kajak dwuosobowy 1h 30 zł 
rower wodny 1h  40 zł 
rejs statkiem ok. 0,5h 10 zł / 20 zł
leżak 0-8h 10 zł

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT.



Załącznik nr 2
do regulaminu wypożyczalni 
sprzętu wodnego

……………………………, dnia………………

……………………………………………..

/imię i nazwisko/

………………………………………………

………………………………………………

/adres zamieszkania/

……………………………………………..

/nr dowodu tożsamości/

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzętu wodnego

Oświadczam,  że  zapoznałem(łam)  się  z  regulaminem  wypożyczalni  sprzętu  wodnego,
zasadami  i warunkami  wypożyczania  kajaków,  rowerów  wodnych,  leżaków  oraz  rejsu
statkiem przez Ośrodek  Wypoczynkowy  "Wodniak" w Zagórzu Śląskim
Hotel Maria Antonina w Zagórzu Ślaskim  oraz w pełni go akceptuję.

……………………………………
/podpis wypożyczającego/

* niepotrzebne skreślić

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  oświadczeniu  na  niezbędne
potrzeby zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/W  E  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

......................................
..

 /podpis wypożyczającego /


