Umowa najmu sprzętu wodnego nr …………………/20…….
zawarta dnia ……………….………….. w ………………………….
(dalej jako „Umowa”) pomiędzy:
CENTRUM EDUKACJI I TURYSTYKI WIKING ROBERT FILIPSKI
Ul. BOH. GETTA W-GO 18/9, 70-303 SZCZECIN, zwanym dalej Wynajmującym, a

Imię i nazwisko/Firma ……………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….……………..…………….………
Nr i seria dowodu os. ………………..…wydany przez…………………………………………………………….
PESEL/NIP …………………………………………………… , tel. kontaktowy …………………….……….……
zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oraz Najemca w dalszej części Umowy zwani łącznie Stronami lub z osobna
Stroną
§ 1 PRZEDMIOT NAJMU
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i regulaminie korzystania ze
sprzętu wodnego. Najemca ponosi koszt zgodnie z aktualnym cennikiem Wynajmującego, płatny gotówką/przelewem.
Wydany Sprzęt:
Polietylenowy kajak turystyczny 1/2-osobowy ……………… sztuk (wartość 2200,00 szt). Wiosło …………….. sztuk
(wartość 100,00 szt), Kamizelka asekuracyjna ………………..sztuk (wartość 100,00 szt), Worek wodoszczelny ………
sztuk (wartość 90,00), Etui wodoszczelne ……. Sztuk (wartość 20,00 sztuka)
§ 2 OKRES NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU
Umowa Najmu zawarta zostaje na czas określony - od dnia …………………godziny ……....................... do dnia
………………………..do godziny .....................................
§4 KOSZT NAJMU
1. Najemca zobowiązuje się do opłacenia kosztów najmu i transportu sprzętu kajakowego w kwocie ………………...
złotych oraz do zapłacenia 50% kosztów w formie zadatku na konto Wynajmującego podane w regulaminie usługi.
Druga część płatności za usługę, musi być uregulowana najpóźniej w dniu spływu.
2. Wpłata zadatku na konto Wynajmującego, jest automatycznym potwierdzeniem rezerwacji.
3. Zadatek w pełnej kwocie podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku:
 Rezygnacji potwierdzonej przez Wynajmującego, z usługi z powodu trwających bardzo silnych opadów
deszczu lub burz, stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spływu.
 Rezygnacji z usługi 14 dni przed imprezą
§4 KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ REGULAMIN NAJMU
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania ze sprzętu
kajakowego. Powyżej 2 osób, stosowne oświadczenie podpisują wszystkie osoby towarzyszące Najemcy w
spływie – wypełnione oświadczenie w załączeniu do niniejszej umowy.
2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i jakością sprzętu w momencie najmu.
3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi przepisami obowiązującymi podczas spływów kajakowych.
4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najemca ubezpiecza siebie oraz ewentualnych uczestników swojego spływu kajakowego na swój koszt i prowadzi
go na własną odpowiedzialność.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nieodpowiednie
zorganizowanie, nie przestrzeganie przepisów prawa polskiego podczas spływu organizowanego przez Najemcę.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Szczecinie.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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Umowa najmu sprzętu wodnego nr …………………/20…….
zawarta dnia ……………….………….. w ………………………….
(dalej jako „Umowa”) pomiędzy:
CENTRUM EDUKACJI I TURYSTYKI WIKING ROBERT FILIPSKI
Ul. BOH. GETTA W-GO 18/9, 70-303 SZCZECIN, zwanym dalej Wynajmującym, a

Imię i nazwisko/Firma ……………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….……………..…………….………
Nr i seria dowodu os. ………………..…wydany przez…………………………………………………………….
PESEL/NIP …………………………………………………… , tel. kontaktowy …………………….……….……
zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oraz Najemca w dalszej części Umowy zwani łącznie Stronami lub z osobna
Stroną
§ 1 PRZEDMIOT NAJMU
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i regulaminie korzystania ze
sprzętu wodnego. Najemca ponosi koszt zgodnie z aktualnym cennikiem Wynajmującego, płatny gotówką/przelewem.
Wydany Sprzęt:
Polietylenowy kajak turystyczny 1/2-osobowy ……………… sztuk (wartość 2200,00 szt). Wiosło …………….. sztuk
(wartość 100,00 szt), Kamizelka asekuracyjna ………………..sztuk (wartość 100,00 szt), Worek wodoszczelny ………
sztuk (wartość 90,00), Etui wodoszczelne ……. Sztuk (wartość 20,00 sztuka)
§ 2 OKRES NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU
Umowa Najmu zawarta zostaje na czas określony - od dnia …………………godziny ……....................... do dnia
………………………..do godziny .....................................
§4 KOSZT NAJMU
4. Najemca zobowiązuje się do opłacenia kosztów najmu i transportu sprzętu kajakowego w kwocie ………………...
złotych oraz do zapłacenia 50% kosztów w formie zadatku na konto Wynajmującego podane w regulaminie usługi.
Druga część płatności za usługę, musi być uregulowana najpóźniej w dniu spływu.
5. Wpłata zadatku na konto Wynajmującego, jest automatycznym potwierdzeniem rezerwacji.
6. Zadatek w pełnej kwocie podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku:
 Rezygnacji potwierdzonej przez Wynajmującego, z usługi z powodu trwających bardzo silnych opadów
deszczu lub burz, stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spływu.
 Rezygnacji z usługi 14 dni przed imprezą
§4 KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ REGULAMIN NAJMU
5. Najemca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania ze sprzętu
kajakowego. Powyżej 2 osób, stosowne oświadczenie podpisują wszystkie osoby towarzyszące Najemcy w
spływie – wypełnione oświadczenie w załączeniu do niniejszej umowy.
6. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i jakością sprzętu w momencie najmu.
7. Najemca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi przepisami obowiązującymi podczas spływów kajakowych.
8. Najemca oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. Najemca ubezpiecza siebie oraz ewentualnych uczestników swojego spływu kajakowego na swój koszt i prowadzi
go na własną odpowiedzialność.
7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nieodpowiednie
zorganizowanie, nie przestrzeganie przepisów prawa polskiego podczas spływu organizowanego przez Najemcę.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Szczecinie.
10. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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Zapoznałem się z regulaminem wypożyczania sprzętu wodnego i
zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że mój stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w spływie/wycieczce kajakowej, posiadam
umiejętności pływackie oraz zobowiązuję się do dbania o powierzone mienie
oraz pokrycia kosztów, zgodnie z umową/regulaminem, w przypadku jego
uszkodzenia lub zniszczenia.
Data …………………………..
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK
MIASTO

PODPIS

Listę wraz oryginałem umowy, przekazuje się Wynajmującemu w dniu spływu. Numer umowy nadawany
jest w dniu spływu/wycieczki.

3

