
Miejscowość: Białobrzegi dnia ……………………………… 

                             Umowa wynajmu kajaków 

zawarta w dniu………………… pomiędzy Powiatowym WOPR z siedzibą w Białobrzegach ul. Koś- 

 cielna 40 Właścicielem, a Panem/Panią ………………………………………………………………………………… 

 zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 legitymującym się dow. osob. seria ……………..nr…………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wynajmującym 

Pkt 1. Wynajęcie kajaków od………………………….. do……………………………… ilośc dni…………… trasa…………………………………… 

Kajak szt Wartość 2500zł 
Kanu szt Wartość 2000zł 
Wiosła kajakowe szt Wartość 150zł 
Kamizelka asekuracyjna szt Wartość 100zł 
Inne szt Wartość 
 szt Wartość 
 Pkt 2. Cena wynajęcia 1 kajaka to ……………/dzień, całkowity koszt wynajęcia kajaków wynos i………………………………… zł  

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Pkt 3.Wynajmujący w ramach opłaty rezerwacyjnej dokona wpłaty w wysokości 30% całkowitego kosztu wynajęcia 
kajaków, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem spływu.                                                                                  
Zaliczka gotówka w kwocie……………………. .lub wpłata na konto 56 9117 0000 0022 5777 2000 0010 

Pkt 4. Wynajmujący dokona pozostałej części wpłaty  na konto Właściciela lub na miejscu, lecz nie później niż w dniu 
rozpoczęcia wynajęcia kajaków 

Pkt 5. W przypadku rezygnacji z wynajęcia kajaków Wynajmujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Właściciela 
nie później niż na 7 dni przed datą wynajmu , pod rygorem utraty opłaty rezerwacyjnej. W przypadku 
spełnienia ustaleń tego punktu, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona pod wskazany adres pomniejszona o 
koszt przelewu 

Pkt 6. Umowa niniejsza jest ważna tylko z dowodem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub całkowitej. Umowa może 
być wypowiedziana  przez każdą ze stron z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.  

Pkt 7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi 
pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się do pokrycia szkód 
związanych z jego zagubieniem bądź zniszczeniem zgodnie z ze specyfikacją zawartą w pkt 1. nie później niż 7 
dni od dnia zakończenia spływu. 

Pkt 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie 
kwestie sporne mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a ostatecznie zostaną 
poddane do rozstrzygnięcia przez odpowiedni Sąd 

Pkt 9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym ze stron 

Pkt 10. Zapoznałem się z regulaminem i akceptuje jego zapisy 

Wynajmujący                                                                                                                za Pow. WOPR   

……………………………………………                                                                        …………………………………………………        



 

 
 


