
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZETU PŁYWAJĄCEGO NA ZALEWIE  

NA RZECE JABŁONCE  W ZAMBROWIE 

 

1. Wypożyczalnia sprzętu jest czynna codziennie od godz. 1000 do 1800 w sezonie letnim  

2. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne - zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

3. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry. 

4. Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby pełnoletnie, po okazaniu 

dokumentu tożsamości i zarejestrowaniu wypożyczenia w kasie wypożyczalni.  

5. Wypożyczenie sprzętu i wniesienie opłaty oznacza, że osoba wypożyczająca zapoznała 

się i zaakceptowała regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego oraz 

klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

6. Wypożyczony sprzęt powinien powrócić do wypożyczalni o ustalonej godzinie. Za 

spóźnienie pobierana jest dodatkowa opłata, za każdą rozpoczętą godzinę 

wypożyczonego sprzętu. 

7. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną 

odpowiedzialność. 

8. Nie wypożycza się sprzętu pływającego osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod 

wpływem środków odurzających. 

9. Na pokładzie sprzętu pływającego może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, na 

ile osób użytkowany sprzęt jest dopuszczony, tj.: 

- kajak: 2 osoby, 

- rower wodny: 4 osoby + 1. 

10. Osoby wypożyczające sprzęt wodny, zobowiązane są do pobierania i stosowania 

kamizelek asekuracyjnych. 

11. Użytkownikom sprzętu zabrania się: 

- podpływania do fontann pływających i poza linię fontann w stronę jazu, 

- odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim i pozostawienia go bez dozoru 

- spożywania alkoholu, holowania innego sprzętu pływającego, zaśmiecania akwenu 

   wodnego, 

-  zabierania zwierząt na pokład, 

- pływania bez kamizelek asekuracyjnych. 

12. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: 

− dbania o bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się na pokładzie, 

− obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom, 

− stosowania się do zaleceń pracownika wypożyczalni-reagowania na 

sygnały natychmiastowego powrotu do przystani, 

− zwrócenia sprzętu w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia, 



− poinformowania pracownika wypożyczalni o każdym fakcie zaistniałej  nieprawidłowości, 

jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się sprzętu pływającego,  nieszczelności, 

uszkodzenie sprzętu lub przedłużenia wynajmu. 

13. Za zniszczenia, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji 

wypożyczonego sprzętu, materialną odpowiedzialność ponosi wypożyczający, który 

zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody. 

14. Wypożyczalnia nie odpowiada za rzeczy osobiste zabrane na pokład i zagubione podczas 

użytkowania sprzętu. 

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się  użytkowników sprzętu, 

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

16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty 

zdrowia lub śmierci użytkowników. 

17. Wypożyczanie sprzętu może być wstrzymane w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

 

Zatwierdził:  

Kierownik Pływalni 

Miejskiej w Zambrowie 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.82.2017 

Burmistrza Miasta Zambrów 

 z dnia 20.06.2017 r. 

Cennik opłat za wypożyczenie sprzętu pływającego 

na zalewie z Zambrowie 

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę: 

 

KAJAKI:       5,00 ZŁ/godz. 

razem z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi 

 

ROWER WODNY:         8,00 ZŁ/godz. 

razem z kamizelkami asekuracyjnymi 

 

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. 


