
Regulamin udostępniania sprzętu turystycznego  

przez Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński   

tel. 500-106-751, email: biuro@warta-welna-travel.pl 

1. Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński udostępnia sprzęt kajakowy za opłatą zgodną z cennikiem 

(dostępnym na stronie www.warta-welna-travel.pl), wniesioną przed przekazaniem sprzętu 

wypożyczającemu, po podpisaniu przez niego protokołu jego odbioru, który jest jednocześnie 

zobowiązaniem odpowiedzialności materialnej. 

2. Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest wpłata zaliczki w kwocie 50% kosztów wynajmu sprzętu. 

Zaliczka powinna być wpłacona niezwłocznie po ustaleniu terminu, w którym ma się odbyć spływ. W 

momencie wpływu zaliczki, spływ zostaje uznany za potwierdzony i do realizacji. 

3. Zaliczkowany jest cały spływ jako impreza, zaliczka stanowi zabezpieczenie przed wycofaniem się 

klienta z całej imprezy (nie dzieli się na poszczególnych uczestników spływu). 

4. Wypożyczający przed wynajmem sprzętu zobowiązany jest do przekazania przedstawicielowi 

wypożyczalni Warta-Wełna-Travel zwrotnej kaucji w wysokości 150 zł za kajak. Kaucja zwracana jest 

w momencie zdania sprawnego i nie zniszczonego sprzętu, który został wcześniej wypożyczony. 

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania 

ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są 

kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Wypożyczalnia Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu 

w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu, bez zwrotu 

kosztów jakie te osoby poniosły.  

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie lub ewentualne szkody. 

8. Odbiór i zwrot sprzętu kajakowego odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany 

powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie 

naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia. 

9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za 

jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w trakcie wypożyczania. Wszelkie koszty napraw 

wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi 

wypożyczający. Uczestnicy spływu za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu zobowiązani są 

niezwłocznie zwrócić jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej w chwili zgłoszenia bez 

względu na stopień jego zamortyzowania. 

10. W przypadku gdy konieczne będzie zorganizowanie akcji mającej na celu wydobycie zatopionego bądź 

uszkodzonego sprzętu wypożyczający ponosi opłatę w wysokości od 300 do 800 zł w zależności od 

trudności wydobycia sprzętu. Wypożyczalnia kajaków Warta-Wełna-Travel ustala w trakcie akcji 

ratunkowej kwotę końcową do zapłaty przez wypożyczającego. 

11. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu 

wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy. 



12. Osoby wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wypożyczenia sprzętu. 

13. Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na 

spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm. 

14. Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec 

pozostawione na jej terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, 

uszkodzenia włączając w to szkody wywołane siłami natury. 

15. Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych 

wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wynajmowanym sprzęcie. 

16. Organizatorem spływu kajakowego jest każda osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla 

grupy osób (wypożyczająca sprzęt). Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za 

wypożyczony sprzęt. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w spływach kajakowych organizator 

spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna. 

Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich 

spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz 

przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. Organizator spływu ponosi 

odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich 

mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi 

pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. 

17. Warta-Wełna-Travel Piotr Szumiński ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: 

siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i 

innych instytucji. W przypadku wystąpienia w terminie spływu ostrzeżenia meteorologicznego na 

terenie województwa, na którym spływ się odbywa (jest to zazwyczaj woj. wielkopolskie) mogącego 

stanowić zagrożenie dla uczestników spływu zaliczka nie przepada, a spływ zostaje przesunięty na inny 

wolny termin. W przypadku braku wolnego terminu następuje zwrot zaliczki. 

18. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

w szczególności zasad bezpieczeństwa na wodzie. 

19. Podpis złożony przez Organizatora na „Potwierdzeniu wypożyczenia sprzętu” wiąże się z akceptacją 

przez niego i uczestników spływu niniejszego Regulaminu udostępniania sprzętu turystycznego 

20. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Warta-Wełna-

Travel Piotr Szumiński 

21. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie, jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków. 

 

 

 


