
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKODAJNIA
(prowadzonej przez firmę Sunshine Tomasz Kalenda)

1. Wypożyczalnia wypożycza kajaki na spływy, nie jest zaś organizatorem spływów 
kajakowych.

2. Osoba rezerwująca sprzęt jest uznana za organizatora spływu kajakowego oraz 
odpowiedzialna za wypożyczony sprzęt.

3. Organizator spływu (czyt. osoba rezerwująca sprzęt) ma obowiązek sprawdzić ilość oraz 
stan techniczny sprzętu przed rozpoczęciem spływu i zgłosić wszelkie zastrzeżenia osobie 
wydającej sprzęt.

4. Organizator potwierdza, że zapoznał się z regulaminem podpisując stosowną umowę najmu.
Umowa ta zawierać będzie również informacje na temat ilości wypożyczonego sprzętu oraz 
przekazania odpowiedzialności za sprzęt organizatorowi.

5. Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym. Jeśli sprzęt zostanie 
zniszczony, zgubiony lub skradziony, organizator zobligowany jest do zadośćuczynienia w 
wysokości 100% aktualnej rynkowej wartości sprzętu, niezależnie od aktualnego stanu 
sprzętu. Ceny wybranego sprzętu na dzień pisania regulaminu to:

• Kamizelka ratunkowa - 100 zł
• Wiosło - 120 zł
• Worek szczelny - 100 zł
• Saszetka na dokumenty - 40 zł
• Kajak 1 os - 1900 zł
• Kajak 2 os - 2300 zł

6. W przypadku uszkodzenia/kradzieży kajaka należy niezwłocznie nawiązać z nami kontakt.

7. Koszt ratowania sprzętu pozostawionego w wodzie to 500 zł od sztuki. W przypadku nie 
odnalezienia sprzętu lub problemu z jego wydobyciem uczestnik jest zobowiązany zapłacić 
za nowy sprzęt wegług cennika z pkt. 5. Płatne tego samego dnia gotówką, lub kwota 
dwukrotnie wyższa płatna przelewem w ciągu 5 dni roboczych.

8. Dodatkowy koszt odebrania części uczestników w innym miejscu niż umówione 50 zł + 3 
zł/km (zakończenie w innym miejscu) za kurs. Płatne tego samego dnia gotówką, lub kwota 
dwukrotnie wyższa płatna przelewem w ciągu 5 dni roboczych.

9. Kajaki odbierane są przez klienta z przyczepki i po zakończonym spływie są przez klienta 
załadowane spowrotem na przyczepkę. Dodatkowy koszt osoby do ładunku/rozładunku 
ustalany jest indywidualnie, pod warunkiem prośby złożonej podczas ustalania kosztorysu 
(nie mniej jednak niż 150 zł).

10. Zabrania się siadania w kajaku poza wodą oraz siadania na kamizelce asekuracyjnej 
(powoduje to ich zniszczenie). Kajaki należy przenosić w dwie osoby, nie ciągnąć ich na 
lądzie, lub używać w tym celu wózka transportowego, który jest w naszej ofercie.

11. Kajaki powinny zostać posprzątane przed zwrotem (tj. zabranie śmieci, gałęzi, wylanie 
zalegającej wody itp.). W przypadku potrzeby dodatkowego sprzątania kajaków, może 
zostać potrącona dodatkowa kwota z kaucji.



12. Organizator odpowiedzialny jest dodatkowo za osoby nieletnie i zobowiązany jest do 
uzyskania zgody dla osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna.

13. Koszt wypożyczenia pobierany jest z góry przed rozpoczęciem spływu. W przypadku 
rezygnacji z zamówionego sprzętu w dniu spływu (lub w trakcie jego trwania) również 
pobierana jest w.w. opłata.

14. Opłata nie jest pobierana jeśli do rezygnacji doszło ze względu na bardzo złe warunki 
pogodowe (ulewa/burza, co najmniej 5mm opadów) i informacja o anulowaniu została 
dostarczona w przeddzień spływu. Może zostać potrącona opłata za przewóz sprzętu (jeśli 
sprzęt był już w drodze do klienta) oraz za usługi innych firm (np. wynajem autobusu).

15. Rezerwacja sprzętu następuje za przedpłatą ustaloną w procesie rezerwacji. Kwotę tę należy
zapłacić najpóźniej 7 dni przed dniem spływu, chyba, że ustalono inaczej. Pozostała kwota 
wraz z kaucją płatna jest podczas odbioru sprzętu. Sprzęt zostaje zarezerwowany w 
momencie otrzymania przedpłaty – jeśli w momencie otrzymania przedpłaty nie będzie 
wystarczającej liczby sprzętu – przedpłata zostanie niezwłocznie zwrócona.

16. Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji muszą być zatwierdzone przez wypożyczalnię. 
Zmiany w ilości sprzętu należy ustalić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym 
spływem, po tym czasie należy opłacić całe zamówienie przed spływem, chyba, że ustalono 
inaczej.

17. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub 
życia przez uczestników spływu.

18. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników spływu.

19. Nie dysponujemy parkingiem strzeżonym, auta zostają pozostawione na ryzyko ich 
właścicieli.

20. Mamy prawo niewydania sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym bez zwrotu poniesionych 
przez nich kosztów. Jeśli w trakcie spływu uczestnik nie będzie mógł go kontynuować przez
stan upojenia alkoholowego, organizator ponosi dodatkowo koszty transportu kajaka/osoby 
do bazy.

21. Wszelkie spory dotyczące świadczonych przez nas usług rozwiązywane będą (o ile to 
możliwe) drogą polubowną. W razie braku skutku, sprawę sporną rozstrzygał będzie sąd 
właściwy dla Wypożyczalni.

22. Wpłata opłaty rezerwacyjnej oznacza akceptację powyższych warunków.


