CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
Sprzęt

15 min

30 min

1h

2h

Cały dzień

Rower wodny
4-osobowy

20 zł

100 zł

Kajak 2-osobowy

15 zł

60 zł

Deska Sup

20 zł

100 zł

10 zł

60 zł

Banan 3-osobowy

60 zł

Kanapa 4-osobowa

80 zł

Narty wodne

200 zł

Wakeboard

200 zł

Rowery szosowe
/ dostępne foteliki dla dzieci
Kijki Nordic walking

10 zł

Łódka motorowa
Open 434 10 KM
- 6-osobowa
Skuter wodny SEA-DOO
GTX PRO 130 - 2 osobowy

150 zł

250 zł

150 zł

600 zł
+ paliwo

450 zł

1200 zł
+ paliwo

Jacht Axopar 28 Cabin
300 KM, 8-osobowy
- rejs ze sternikiem

Skuter
wodny
SEA-DOO

1000zł
+ paliwo

7000 zł
+ paliwo

3000 zł
+ paliwo

Jacht
Axopar 28
300 KM
ze sternikiem

Łódka
motorowa
Open 434

15 min 150 zł
1h
450 zł
1 dzień 1200 zł
+ paliwo

7 dni

1h
150 zł
1 dzień 600 zł
+ paliwo

2h

1000 zł
+ paliwo
1 dzień 3000 zł
+ paliwo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godziny 10.00 do 18.00
2. Rodzaj dostępnego sprzętu oraz koszt jego wypożyczenia określa aktualnie
obowiązujący cennik dostępny w O! JAK TU ŁADNIE i na www.jaktuladnie.com
3. Wypożyczane sprzęty są w pełni sprawne technicznie i w takim samym
stanie należy je zwrócić do wypożyczalni.
4. Zwrot sprzętu po terminie zadeklarowanym w chwili jego wypożyczenia
skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującym
cennikiem wypożyczalni. Czas zaokrąglany będzie do 0,5 h na korzyść
Wynajmującego
5. W okresie wypożyczenia sprzętu na Najemcy ciąży ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia sprzętu.
6. Użyczanie oraz wynajmowanie bądź przekazywanie w jakiejkolwiek innej
formie, sprzętu osobom trzecim jest zabronione.
7. Z wypożyczonego sprzętu korzystać można jedynie w celach niekomercyjnych
i wyłącznie dla swojego użytku osobistego.
8. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia każdego problemu
związanego z korzystaniem sprzętu (m.in. usterki, wypadku) pracownikowi
wypożyczalni oraz do niezwłocznego odstawienia sprzętu do wypożyczalni
w przypadku stwierdzenia, że nie jest on w pełni sprawny technicznie.
9. Samodzielna naprawa, modyﬁkacja bądź wymiana części w wypożyczonym
sprzęcie jest zabroniona.
10. Postanowienia dotyczące sprzętu wodnego stosuje się odpowiednio do
akcesoriów wypożyczanych razem ze sprzętem (np. kamizelki ratunkowe,
wiosła).
11. Najemca w chwili jego wypożyczenia sprzętu oświadcza, że:
a. jest osobą pełnoletnią i trzeźwą; osoba niepełnoletnia powyżej 16 lat
może wypożyczyć sprzęt wodny tylko wyłącznie za zgodą osoby
pełnoletniej upoważnionej do opieki nad małoletnim, która przejmuje
pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz skutki działań osoby
niepełnoletniej z niego korzystającej,
b. dokona płatności za wypożyczenie sprzętu wg cennika wskazanego w
ust. 2,
c. zamierza korzystać ze sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z
przeznaczeniem,
d. zamierza zwrócić sprzęt do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem,
sprawny technicznie, w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym
z zadeklarowanym czasem zwrotu,
e. posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje
się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z
przeznaczeniem.
f. pokryje koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub zakupu nowego
w przypadku jego zniszczenia, zaginięcia, kradzieży i ponosi pełna
odpowiedzialność za sprzęt z wyłączeniem punktu 12 poniżej.
12. Skutery wodne i motorówki są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia
OC i AC.
W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia powodującego szkodę Najemca
jest zobowiązany niezwłocznie wypełnić protokół szkody oraz
niezwłocznie tj. w dniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
poinformować Wynajmującego o tym fakcie. W przypadku likwidacji
uszkodzeń w zakresie ubezpieczenia Wynajmujący zatrzymuje kaucję w
pełnej wysokości. W przypadku, w którym kapitan Jachtu jest pod
wpływem środków odurzających, alkoholu lub innych pochodnych
substancji Najemca bierze pełną odpowiedzialność ﬁnansową za szkodę
oraz pokrywa wartość utraconych korzyści w wysokości nie
przekraczającej wartości tygodniowego czarteru w terminie 5 dni
roboczych od dnia wezwania.
13. W przypadku zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu lub jego
wyposażenia bądź osprzętu na skutek wypadku, kradzieży lub zgubienia,
Najemca jest zobowiązany do zwrotu Spółce kwoty odpowiadającej
wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, ewentualnej naprawy
uszkodzonego sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem,
• KAJAK – 3.000 ZŁ
• SUP/ PADDLE BOARD – 2.000 ZŁ
• WAKEBOARD – 1500 ZŁ
• NARTY WODNE – 1500 ZŁ
• WIOSŁO – 250 zł
• KASK – 250 ZŁ
• KAMIZELKA – 250 zł
• ROWER MIEJSKI – 2.000 ZŁ
• FOTELIK DZIECIĘCY – 500 ZŁ
14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u
wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie korzystania ze
sprzętu przez wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody
nie są skutkiem istnienia wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie oraz
wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

15. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić
Protokół zniszczenia sprzętu. Protokół zniszczenia jest wypełniany przez
pracownika wypożyczalni przy udziale wypożyczającego i stanowi
podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
16. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu, gdy:
a. ma uzasadnione podejrzenie, że wypożyczający jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających,
b. aktualnie panujące warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla
życia lub zdrowia wypożyczającego, jak również mogą wpłynąć
negatywnie na stan techniczny sprzętu.
17. Po zakończeniu okresu wypożyczenia sprzętu wodnego należy go
wciągnąć na piasek przekazać pracownikowi wypożyczalni i niezwłocznie
zgłosić się do biura wypożyczalni JAK TU ŁADNIE w celu rozliczenia
wypożyczonego sprzętu i zwrotu kamizelek ratunkowych, kasków, wioseł itp.
18. W przypadku, kiedy na pomoście nie ma pracownika, który mógłby
odebrać sprzęt wodny Najemca jest zobowiązany do wykonania
połączenia telefonicznego pod numer Osady Jak Tu Ładnie:
tel. +48 537 171 777 i poinformowanie o zakończeniu najmu.
19. Samowolne odcumowywanie sprzętu wodnego, czy pozostawianie go
poza miejscami do tego przeznaczonymi jest zabronione.
20. Wchodzenie na pokład sprzętu wodnego w twardym obuwiu jest
zabronione.
21. Na każdej wypożyczonej jednostce pływającej znajdować się musi tyle
kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile osób się na niej znajduje.
Wypłynięcie bez odpowiedniej liczby kamizelek jest zabronione.
22. Podczas przebywania na wypożyczonej jednostce pływającej:
a. nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów oraz zażywać środków
odurzających,
b. nie wolno zaśmiecać jeziora,
c. należy zachowywać się kulturalnie i obyczajnie,
d. przybijanie do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
nadbrzeżach kamienistych oraz wykonywanie skoków do wody jest
zabronione,
e. należy stosować się do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji
upoważnionych do ich wydawania,
f. używanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych jest obowiązkowe.
23. Wypożyczane rowery są wyposażone w oświetlenie pozycyjne przednie i
tylne, dzwonek, błotniki, koszyk (dot. niektórych modeli) i są specjalnie
oznakowane. Dodatkowo mogą być wyposażone w linkę zabezpieczającą.
Używanie rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek
kaskaderskich, wyścigów itp. Jest zabronione.
24. Wymienione w niniejszym paragraﬁe obowiązki dotyczą również osób,
które nie są Gośćmi Osady Jak tu Ładnie, lecz korzystają z wypożyczalni.
Ponadto takie osoby przed wypożyczeniem sprzętu zobowiązane są do:
a) udostępnienia pracownikowi wypożyczalni dowodu osobistego lub
innego dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający zapoznanie się
z jego treścią oraz przepisanie danych niezbędnych do zidentyﬁkowania
osoby wypożyczającej (wyłącza się kserowanie oraz skanowanie lub
robienie zdjęć przedstawionych dokumentów),
b) w przypadku najmu skuterów wodnych okazania patentu sternika
motorowodnego lub sternika morskiego lub wyższych stopni
motorowodnych.
c) wpłacenia przy wypożyczeniu kaucji zwrotnej celem zabezpieczenia
roszczeń Wynajmującego powstałych lub mogących powstać z tytułu
najmu sprzętu wodnego, a w szczególności kosztów związanych z
wystąpieniem ewentualnych usterek technicznych oraz braków
wyposażenia (dotyczy jedynie Gości spoza Osady Jak Tu Ładnie)
Wartość kaucji przy wynajmie na godziny/doby:
• Skuter wodny - 500 zł/2000 zł
• Motorówka
- 500 zł/2000 zł
• Ponton
- 100 zł/500 zł
• Rower wodny - 100 zł/500 zł
• Kajak
- 100 zł/500 zł
• Rower miejski - 100 zł/500 zł
w gotówce lub zostanie wykonana blokada preautoryzacyjna w wysokości
kaucji na karcie kredytowej.
d) pokrycia wyrządzonych szkód w mieniu Spółki, które przekraczają
wartość zatrzymanej kaucji.
25. Kaucja, o której mowa w ustępie powyżej zostanie zwrócona osobie
wypożyczającej po odebraniu i sprawdzeniu wypożyczonego sprzętu, a w
przypadku wystąpienia szkody po potrąceniu z niej kwoty odpowiadającej
wartości uszkodzeń sprzętu spowodowanych
w okresie wypożyczenia.

