REGULAMIN UŻYCZENIA
SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ PRZYCZEPY LEKKIEJ DO TRANSPORTU
SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO W MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE

I. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem użyczenia jest komplet sprzętu pływającego, na który składa się 12 kajaków, 24 wioseł oraz 24
kamizelek asekuracyjnych, zwany dalej sprzętem oraz 2 przyczepki lekkie o numerach rejestracyjnych LHR 93Y3,
LHR 4OY9 przeznaczone do transportu sprzętu, zwane dalej przyczepami.
2. Właścicielem sprzętu i przyczep jest Gmina Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, NIP 919-17-83198, zwana dalej Użyczającym.
3. Sprzęt wraz z przyczepami przechowywany jest w garażu znajdującym się przy budynku biurowym Komunalnego
Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach przy ul. 3 Maja 3A, 22-550 Werbkowice (budynek byłego Posterunku
Energetycznego w Werbkowicach).
4. Użyczaniem sprzętu i przyczep zajmuje się Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach, zwanym dalej
KZO.

II. Zasady wypożyczania sprzętu i przyczepy
1. Użyczanie sprzętu i przyczep odbywa się nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Gminy Werbkowice, turystów
korzystających z infrastruktury agroturystycznej oraz osób korzystających z infrastruktury sportowo-edukacyjnej.
2. Rezerwacji sprzętu i przyczep można dokonać:
 osobiście u Kierownika KZO (Werbkowice, ul. 3 Maja 3A),
 telefonicznie pod nr tel.: 84 615 36 95,
 drogą elektroniczną e-mail: kzowerbkowice@op.pl.
3. Rezerwacja sprzętu odbywa się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do
15.00.
4. Rezerwując sprzęt i przyczepę należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, datę i godzinę użyczenia,
datę i godzinę zwrotu sprzętu oraz telefon kontaktowy.
5. Wydawanie sprzętu odbywa się w terminie uzgodnionym w rezerwacji. Sprzęt może być wydawany w dni wolne
od pracy.
6. Jeżeli po upływie 15 minut od ustalonego terminu rezerwacji, Biorący w użyczenie nie odbierze zamówionego
wcześniej sprzętu i przyczepy, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. O rezygnacji ze sprzętu
zamówionego na sobotę, niedzielę lub święto należy poinformować minimum 2 dni przed planowanym
użyczeniem.
7. Użyczenie sprzętu i przyczepy następuje po podpisaniu przez Biorącego w użyczenie DOKUMENTU UŻYCZENIA
zawierającego dane obu stron oraz informacje o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu.
8. Podpisanie DOKUMENTU UŻYCZENIA jest jednoznaczne z tym, że Biorący w użyczenie:
1) jest osobą pełnoletnią (okazał dokument tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty, paszport),
2) posiada dokument uprawniający do kierowania przyczepą (okazał prawo jazdy),
3) zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz jest świadomy odpowiedzialności z niego wynikającej,
4) otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznych i zobowiązuje się terminowo zdać Użyczającemu sprzętu
w stanie niepogorszonym,
5) przyjmuje materialną odpowiedzialność za użyczony sprzęt i przyczepę w razie jego zgubienia, zniszczenia
lub uszkodzenia.
9. Biorący w użyczenie przyjmuje do wiadomości, że przyczepy nie posiada nieobowiązkowego ubezpieczenia
AutoCasco oraz NW.

III. Prawa i obowiązki Użyczającego
Użyczający:
1. Nie użycza sprzętu i przyczepy osobom niepełnoletnim.
2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i
za ich zachowanie i ewentualne szkody.
3. Nie użycza sprzętu i przyczepy osobom, których stan wskazuje na to, że znajdują się po użyciu alkoholu lub
innego środka o podobnym działaniu.
4. Może odmówić użyczenia sprzętu i przyczepy z uwagi na występujące lub prognozowane niekorzystne warunki
atmosferyczne.
5. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Biorącego w użyczenie.
6. Nie występuje w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewnia instruktorów,
ubezpieczenia oraz transportu w miejsce rozpoczęcia lub zakończenia spływu.

7. Nie pobiera kaucji za mycie kajaków czy też pranie kapoków, jednakże liczy na kulturę osobistą uczestników
spływu i przestrzeganie dobrych zwyczajów.

IV. Prawa i obowiązki Biorącego w użyczenie
Biorący w użyczenie:
1. Zobowiązuje się zwrócić użyczony sprzęt i przyczepę o ustalonej godzinie, czysty, w stanie niepogorszonym i
umożliwiającym jego natychmiastowe użycie.
2. Ponosi pełną odpowiedzialność za użyczony sprzęt i przyczepę, sposób ich użycia oraz zobowiązuje się pokryć
straty związane z ich zgubieniem bądź zniszczeniem w wysokości 100% ceny rynkowej; w przypadku
stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu osoba wydająca sprzęt sporządza protokół zniszczenia tego sprzętu w
obecności Biorącego w użyczenie, który stanowi podstawę do oszacowania i naprawienia wyrządzonej szkody.
3. Ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy przebieg spływu oraz dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie
trzeźwości i zakładanie kamizelek asekuracyjnych przez wszystkie osoby korzystające z użyczonego sprzętu.
4. Użyczona przyczepa nie może być używana do innych celów niż transport kajaków, a także przez osobę inną niż
Biorący w użyczenie o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowania przez Użyczającego przez wpisanie jej
w dokumencie użyczenia.
5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do użytkowania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
6. W przypadku uszkodzenie, utraty, wypadku lub kradzieży przyczepy, Biorący w użyczenie jest zobowiązany do
natychmiastowego powiadomienie Użyczającego, a w przypadku kradzieży, utraty lub wypadku, również policji.
7. W razie wypadku Biorący w użyczenie nie ma prawa do wyrażania zgody na roszczenie drugiej strony zdarzenia i
prowadzenia negocjacji na miejscu zdarzenia w imieniu Użyczającego.
8. W przypadku wypadku lub kradzieży, Biorący w użyczenie jest zobowiązany do dołożenia wszelskich starań w
celu dokumentacji zdarzenia i przedstawienia jej Użyczającemu ze szczególnym uwzględnieniem planu
sytuacyjnego zdarzenia zawierającego jego opis oraz dane osobowe uczestników i świadków zdarzenia oraz
numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu.
9. Niezwrócenie przyczepy, zwrócenie w stanie uszkodzonym lub niekompletnym i nieuregulowanie należności za
uszkodzenia lub przekroczenie ustalonego w dokumencie użyczenia terminu bez powiadowienia Użyczającego,
po 7 dniach zwłoki spowoduje skierowanie sprawy do sądu właściwego ze względu na siedzibę Użyczającego.
10. Zabronione jest, Biorącemu w użyczenie, dokonywanie samodzielnych przeróbek czy modyfikacji w elementach
konstrukcji i wyposażenia przyczepy (z wyjątkiem podstawowych czynności obsługowych tj. wymiana koła,
wymiana żarówki).
11. Biorący w użyczenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz
przekazanie ich osobom trzecim w przypadku wystąpienie roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.

V. Podstawowe zasady obowiązujące na spływach rzeką Huczwą
Dla osób, które podejmą się samodzielnego spływu rzeką Huczwą, przedstawiamy podstawowe zasady,
których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne i bezproblemowe dotarcie do celu:
1. Biorący w użyczenie sprzęt pływający jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg spływu i wypożyczony sprzęt.
2. Podczas całego spływu wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne – nie
służą one do siedzenia !!!.
3. Nie należy hałasować i pozostawiać śmieci.
4. Osoba niedoświadczona w spływach rzecznych musi być w kajaku z doświadczonym kajakarzem.
5. Osoba cięższa zawsze siedzi z tyłu, osoba niedoświadczona z przodu.
6. Niedopuszczalne jest pływanie kajakiem pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu – spowalnia
to reakcje człowieka i ogranicza zdrowy rozsądek.
7. Staraj się omijać z daleka powalone drzewa, zatory i konary, nie próbuj się przy nich zatrzymywać ani ich łapać –
grozi to wywrotką.
8. Zwróć uwagę na odpowiednie ubranie, które nie może krępować ruchów i być zbyt ciężkie. Sugerujemy aby
zabierać: czapkę, koszulkę, kurtkę przeciwdeszczową, lekkie buty, okulary przeciwsłoneczne, olejek do opalania,
środek przeciw komarom, specjalny woreczek na telefon komórkowy lub zwykły z zamknięciem strunowym.
9. Swoje rzeczy osobiste można zabezpieczyć wsadzając je do wodoodpornego/foliowego worka.
10. Należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów przed spływem. Woda z rzeki nie nadaje się do picia nawet po
przegotowaniu.
11. Nie należy pływać w czasie burzy przy porywistym wietrze – istnieje ryzyko niekontrolowanego przewrócenia
kajaka.

VI. Postanowienia końcowe
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące użyczenia sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem oraz przyczep lekkich do
transportu sprzętu pływającego w miejscowości Werbkowice mogą być składane do Sekretarza Gminy, Urząd Gminy
Werbkowice, pokój nr 5, tel. 84 657 20 80, w. 34, e-mail:sekretarz@werbkowice.pl.

