
 

Regulamin Spływów Kajakowych  

1. Marina Kociewska nie organizuje spływów kajakowych a jedynie wypożycza kajaki.  

2. Organizatorem spływu jest wypożyczający, rezerwujący kajaki.  

3. Opłata za wypożyczony sprzęt i transport jest pobierana podczas wydania kajaków.  

4. Po dokonaniu rezerwacji kajaków Organizator winien wpłacić zaliczkę w ciągu 3 dni w kwocie 50% kosztów, resztę kwoty uiścić 

w dniu spływu. Rezygnacja i zwrot zaliczki jest możliwy tylko w wypadku załamania pogody. W razie rezygnacji części uczestników, 

Organizator ponosi koszt wszystkich zarezerwowanych kajaków.  

5. Kajaki po spływie powinny zostać wyczyszczone (umyte), w innym wypadku Organizator ponosi koszt w wysokości 100zł. 

6. Organizator jest odpowiedzialny za wydany sprzęt, w razie uszkodzenia czy zgubienia sprzętu ponosi odpowiedzialność 

finansową w wysokości wartości nowego sprzętu (wiosło, kamizelka, kajak) lub naprawy kajaka, jeżeli takowa jest możliwa. 

7. Postępowanie uczestników podczas spływu:  

- Każdy kajakarz podczas spływu powinien mieć ubraną kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.  
- Nie wyrzucamy śmieci do rzeki, pakujemy je do plastikowych worków, a po spływie wyrzucamy do śmietnika, a NIE zostawiamy 
w kajaku!  
- Nie wolno spożywać alkoholu, ani innych środków odurzających podczas spływu.  
- Nie wsiadamy do kajaka i nie siadamy na nim, jeśli znajduje się na lądzie lub częściowo na lądzie, kajak musi znajdować się w  
całości na wodzie abyśmy mogli do niego wejść, w innym wypadku możemy zniszczyć kajak.  
- Wsiadamy do kajaka pojedynczo, w tym czasie druga osoba przytrzymuje kajak do brzegu.  
- Nie wstajemy, ani nie kucamy w kajaku podczas spływu. 
- Podczas przenosek, kajak powinien być niesiony przez dwie osoby, a nie ciągnięty po ziemi.  
- Płynąc w grupie nie rozdzielamy się i zwracamy uwagę na mniej doświadczonych kajakarzy.  
- Nie wolno siadać na kamizelce zarówno w kajaku, jak i na lądzie oraz kąpać się w niej.   
- W obowiązku kajakarza jest umycie sprzętu po spływie i pomoc w rozładunku i załadunku kajaków. 
 
8. Sprzęt nie zostanie wydany Organizatorowi, jeżeli przedstawiciel wypożyczalni zauważy, że którykolwiek z uczestników jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a pieniądze za wypożyczenie sprzętu nie zostaną zwrócone.  

9. Zmiana wcześniej ustalonej godziny odbioru sprzętu musi zostać ustalona z wypożyczalnią.  

10. Wypożyczalnia nie odpowiada za utratę zdrowia i życia osób Wypożyczających sprzęt, oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone przez osoby wypożyczające sprzęt na rzecz osób trzecich.  

11. Każda osoba wypożyczająca, rezerwująca sprzęt akceptuje powyższy regulamin.  

  

Dane Organizatora………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nr. tel. Organizatora……………………………………………………………………………………………………………………..  

Ilość kajaków………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Dodatkowy sprzęt………………………………………………………………………………………………………………………….  

Trasa………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Godzina odbioru kajaków……………………………………………………………………………………………………………….  

Uwagi dotyczące sprzętu………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 ……………………………                                                                                                  ………………………………...         

 data                                                                                                                             podpis organizatora     


