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REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI   

SPRZĘTU  PŁYWAJĄCEGO 
 

 

1. Sprzęt pływający wypożyczad mogą osoby, które posiadają umiejętnośd pływania. 
2. W celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu wodnego wypożyczający jest zobowiązany okazad 

bosmanowi dokument tożsamości, na podstawie którego zostaną udostępnione dane osobowe w 
postaci imienia, nazwiska oraz Peselu. Administratorem Paostwa danych osobowych jest 
Apartamenty U Stolema Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 8B 83-314 Somonino. 

3. Osobom niepełnoletnim wypożycza się sprzęt za okazaniem karty pływackiej lub innego patentu 
lub za zgodą rodziców lub opiekunów. 

4. Jeżeli powierzchnia żagla przekracza 10 m2 wymagane są uprawnienia. 
5. Pełnoletnia osoba dysponująca sprzętem pływającym może ewentualnie zabrad na pokład tylko 

jedną osobę nieumiejącą pływad pod warunkiem, że pasażer przez cały czas pływania będzie miał 
założoną kamizelkę asekuracyjną. 

6. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdowad 
jednocześnie tylu pasażerów, ilu jest na ten sprzęt dopuszczone. Osoby nieumiejące pływad 
powinny podczas rejsu mied na sobie kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną. 

7. Liczebnośd załogi na jednostce pływającej ustala bosman przystani na podstawie instrukcji 
eksploatacji sprzętu lub jego aktualnego stanu technicznego (protokołu  technicznego). 

8. Sprzęt może byd użytkowany wyłącznie w godzinach pracy przystani po dokonaniu przez bosmana 
odpowiedniego wpisu w dzienniku wypożyczeo. 

9. Użytkownikom sprzętu zabrania się: 
a) kąpieli podczas pływania  
b) wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych, 
c) odstępowania sprzętu pływającego,  
d) zachowywania w sposób zagrażający bezpieczeostwu własnemu oraz pasażerów, 
e) picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą. 

10. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i portowej, 
b) stosowania się do zaleceo bosmana,  
c) reagowania na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani, 
d) zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym  

bezpieczeostwu własnemu oraz pasażerów, 
e) opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,  
f) zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany a przystani.  

11. Za zniszczenia, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji, oraz utratę 
sprzętu, materialną odpowiedzialnośd ponosi użytkownik. 

12. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny pływa na własną odpowiedzialnośd. 

 

 

Ostrzyce, 15.06.2018 r.     .............................................................. 


