
REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO  

PRZYSTANI KAJAKOWEJ „ŚMIESZEK” W ŻORACH 

 

Administratorem oraz zarządzającym jest 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia  

w godzinach od 10.00 do 18.30. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (burze, 

długotrwałe opady, gradobicie, silne wiatry) wypożyczalnia będzie nieczynna. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników MOSiR i służb 

ochrony oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
 

 

1. Sprzęt wodny mogą wypożyczać: 

a) osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą pracownikowi wypożyczalni do 

wglądu dowód tożsamości ze zdjęciem, 

b) osoby niepełnoletnie na podstawie karty pływackiej; osoby te zobowiązane są 

korzystać ze sprzętu wyłącznie same lub z pasażerem, który również posiada 

kartę pływacką. 

2. Liczba osób korzystających ze sprzętu wodnego powinna by zgodna z liczbą określoną 

dla danego sprzętu. W razie wątpliwości liczbę osób określa pracownik wypożyczalni. 

3. Sprzęt wodny może być użytkowany wyłącznie: 

a) w godzinach otwarcia wypożyczalni tj. od godziny 10.00 do godziny 18.30 

(do godziny 18.30 sprzęt powinien być zwrócony, ostatnie wypożyczenie o 

godz. 18:00), 

b) po dokonaniu przez pracownika wypożyczalni wpisu w dzienniku wydawania 

sprzętu wodnego, 

c) po wydaniu wypożyczającemu paragonu fiskalnego. 

4. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podawania 

przyczyn, szczególnie osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. 

5. Podczas pływania wypożyczający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne oraz 

bezpieczeństwo osób zabieranych na wypożyczony sprzęt pływający. 

6. Wypożyczający odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt pływający. 

7. Podczas pływania wypożyczonym sprzętem pływającym korzystającego uprasza się o 

założenie kamizelki asekuracyjnej. 

8. Liczbę dodatkowego sprzętu asekuracyjnego każdorazowo ustala pracownik 

wypożyczalni 

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność 

finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym. Ewentualne usterki należy 

zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni. 

10. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie czystym, nie zniszczonym  

i umożliwiającym jego ponowne, natychmiastowe wypożyczenie. 

11. Za przetrzymywanie sprzętu będzie naliczana dodatkowa opłata podstawowa za każdą 

dodatkową rozpoczętą godzinę. 

12. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstawy do zwrotu części 

opłaty. 

13. Osobom korzystającym ze sprzętu zabrania się: 



a) palenia tytoniu, 

b) zabierać na pokład i spożywać alkohol lub innych środków odurzających, 

c) zabierać na sprzęt większej liczby osób niż liczba przewidzianych miejsc, 

d) opuszczać sprzęt pływający w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych, 

e) skakać do wody ze sprzętu, 

f) zakłócać spokój, wznosić okrzyki i wszczynać fałszywe alarmy, 

g) przekraczać teren wyznaczony bojami,  

h) zaśmiecać i brudzić akwen, 

i) odstępować wypożyczony sprzęt osobom trzecim, 

j) lekceważyć sygnały wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności. 

14. Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązani są: 

a) ściśle stosować się do poleceń policji, ratowników wodnych, Straży Ochrony 

Przyrody oraz pracowników MOSiR i służb ochrony, 

b) do udzielenia pomocy osobom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia 

z zachowaniem bezpieczeństwa, 

c) w przypadku nagłego pogorszenia się pogody lub awarii sprzętu, do powrotu do 

przystani lub podpłynięcia do najbliższego brzegu, 

d) bezzwłocznego zgłaszania pracownikowi wypożyczalni wszelkich 

niebezpieczeństw oraz wypadków. 

15. Wypożyczenie sprzętu pływającego następuje po dokonaniu opłaty według cennika i 

jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt w razie jego 

zgubienia, nie zadania w oznaczonym terminie lub uszkodzenia. 

16. W razie sporu użytkownika z wypożyczalnią odnośnie stanu zdawanego sprzętu, 

MOSiR dokona oceny tego sprzętu i orzeczenie to dla użytkownika i wypożyczalni jest 

wiążące. 

17. Użytkownik nie może wypożyczonego sprzętu przekazywać do używania innej osobie, 

lecz sam ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. 

18. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we 

własnym zakresie. 

19. Skargi i wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (44-240 Żory, 

ul. Wolności 36a). 


