
ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU WODNEGO 
1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Gminy Stary Sącz. 

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się odpłatnie. 

3. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna  w godzinach od 10.00 do 20.00 przy czym 

ostatnią godziną wypożyczenia jest godz. 19.00. Wypożyczalnia funkcjonuje w sezonie 

kąpielowym codziennie, natomiast w okresie poza sezonem kąpielowym czynna jest od 

piątku do niedzieli. 

4. Jedna osoba może wypożyczyć jednorazowo tylko jedną jednostkę sprzętu pływającego (np. 

rower wodny, kajak lub łódź wiosłowa). Z jednostki sprzętu pływającego nie może 

korzystać większa ilość osób niż liczba przewidzianych w niej miejsc. 

5. Wypożyczanie sprzętu pływającego zostanie wstrzymane w przypadku niedogodnych 

warunków atmosferycznych (np. burza) lub też innych okoliczności, które mogą mieć 

wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W sytuacji nagłego pogorszenia warunków 

atmosferycznych Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego powrotu do miejsca 

wypożyczenia.  

6. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu, szczególnie osobom, 

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.  

7. Wypożyczający odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt i bezpieczeństwo osób  

zabranych na pokład.  

8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką osób dorosłych. 

9. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający zobowiązana jest do sprawdzenia stanu 

wypożyczanego sprzętu pływającego oraz zgłoszenie ewentualnych usterek pracownikowi 

Wypożyczalni przed wypłynięciem. Stwierdzone usterki po powrocie, nie zgłoszone 

wcześniej pracownikowi Wypożyczalni uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego. 

10. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne 

(kapoki), których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną 

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Korzystanie ze sprzętu 

pływającego bez kamizelek asekuracyjnych (kapoków) jest zabronione.  

11. W trakcie korzystania ze sprzętu wodnego zabrania się: 

 zabierania na pokład i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających; 

 palenia papierosów; 

 podpływania do brzegu poza miejscem cumowania sprzętu pływającego; 

 opuszczania sprzętu pływającego w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych; 

 skakania do wody ze sprzętu wodnego; 

 zakłócania spokoju, wznoszenia okrzyków i wszczynania fałszywych alarmów; 

 zaśmiecania i zanieczyszczania akwenu; 

 zdejmowania kamizelek asekuracyjnych (kapoków); 

 odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim. 

12. Korzystający ze sprzętu pływającego zobowiązani są do ścisłego stosowania się do poleceń 

Policji, Ratowników, Straży Ochrony Przyrody oraz pracowników Wypożyczalni, udzielania 

pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

13. Sprzęt pływający zwracany do wypożyczalni powinien być czysty, w stanie  

niepogorszonym oraz umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.  

14. Odbiór i zwrot sprzętu pływającego odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczalni.  

15. Sprzęt pływający wypożyczany jest maksymalnie na 1 godzinę.  

16. Za przetrzymywanie sprzętu pracownik Wypożyczalni ma prawo naliczyć opłatę 

podstawową za każdą rozpoczętą godzinę.  

17. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstawy do zwrotu części opłaty.  

18. Właściciel sprzętu nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Wypożyczalni. 

19. Za zniszczenie, braki i uszkodzenie wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu 

pływającego odpowiedzialność materialną i prawną ponosi Wypożyczający sprzęt 


