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

Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………...
…………………...…………………....................................................................................................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………….………

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, płatny gotówką. 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 .....................................
§3 KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ REGULAMIN NAJMU
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania ze sprzętu
kajakowego.
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 na wodach morskich i śródlądowych
oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego obowiązującymi podczas spływów kajakowych.
4. Najemca oświadcza, że udzielił instruktarzu odnośnie zasad bezpieczeństwa na wodzie, uczestnikom
organizowanej wycieczki.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najemca ubezpiecza siebie oraz uczestników spływu kajakowego na swój koszt i prowadzi go na własną
odpowiedzialność.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zorganizowanie spływu, 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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Załącznik nr 1 do umowy najmu §3 punkt 3

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO
PODCZAS IMPREZ KAJAKOWYCH, PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO I
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA. OŚWIADCZAM ,ŻE
POSIADAM UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE.
…………………………….. data ………………………….
LP
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