
 
§1. Regulamin wynajmu motorówki 

 
1. Najemca ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz bezwzględnie go przestrzegać, 

co potwierdza podpisując Umowę najmu z Wynajmującym. 
2. Wypożyczenie motorówki następuje na podstawie podpisanej przez Najemcę Umowy najmu z 

Wynajmującym i po wpłaceniu należnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wraz z 
kaucją. 

3. Motorówki mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, posiadają 
wymagany patent żeglarski oraz nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

4. Przy wynajmie na godziny (Motorboat, Zimorodek, Taxi) możliwa jest wcześniejsza rezerwacja 
telefoniczna lub mailowa na określony dzień i godziny. Wówczas Najemca powinien wpłacić 
zadatek określony w Umowie i przybyć pod wskazany adres 20 minut przed planowaną godziną 
rozpoczęcia najmu. Nieprzybycie w określonym czasie, będzie traktowane jako rezygnacja z 
rezerwacji i motorówka może zostać wynajęta innej osobie, bez możliwości zwrotu zadatku. 

5. Przy wynajmie na doby (Motorboat) po zamówieniu terminu najemca wpłaca na wskazane 
konto kwotę określoną w Umowie, nie później niż 5 dni po podpisaniu Umowy. Za datę wpłaty 
uznajemy wpływ kwoty na konto. 

6. W dniu zawarcia Umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza kserokopię  dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem oraz patentu żeglarskiego. W przypadku wynajmu motorówki przez 
przedsiębiorcę należy dodatkowo przedłożyć odpis z KRS (wydany nie dawniej niż 1 miesiąc) 
lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Umowę Najmu zawiera w takim 
wypadku osoba należycie umocowana do reprezentacji Najemcy. 

7. Warunkami wynajmu motorówki są podpisanie Umowy oraz wpłacenie ustalonej kwoty wraz 
z kaucją określoną w Umowie. Kaucja ta podlega zwrotowi w przypadku uiszczenia opłaty za 
wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia 
lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez 
Najemcę wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający 
może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Najemcę. 

8. Najemca odbierając oraz zdając motorówkę powinien sprawdzić wraz z Wynajmującym jej stan 
techniczny i kompletność wyposażenia, poświadczając ten fakt protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

9. Najemca podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, 
zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 

10. Opłatę za wynajem motorówki pobiera się przed wypożyczeniem za zadeklarowany czas jej 
użytkowania. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu najmu Najemca może zostać 
zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę według 
obowiązującego cennika. Przedłużenie czasu wypożyczenia, jeżeli nie będzie kolidować z 
terminem kolejnej rezerwacji motorówki lub nie wystąpią inne przeciwwskazania, jest możliwe 
i wymaga kontaktu telefonicznego z Wynajmującym. 

11. Najemca zobowiązuje się do: 
a) korzystania z wypożyczonej motorówki oraz jej wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę (w szczególności z 
dziedziny motorowodniactwa), oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat 
eksploatacji sprzętu, 



b) zobowiązuje się do dbałości o sprzęt, 
c) niedokonywania żadnych napraw sprzętu, 
d) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie, 
e) poinformowania innych osób przebywających na motorówce o koniecznych do 

przestrzegania zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie, 
f) dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na motorówce w tym o swoje własne, 
g) zwrócenia wypożyczonej motorówki wraz z jej wyposażeniem i osprzętem w stanie 

niepogorszonym, 
h) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń motorówki oraz jej wyposażenia i 

osprzętu wynikających z winy Najemcy, 
i) przebywania na motorówce w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych, 
j) nie spożywania alkoholu ani środków odurzających i nie przebywania na motorówce pod 

ich wpływem, 
k) pokrycia całkowitych kosztów holowania przez policję lub WOPR wynikłego z winy 

Najemcy. 
12. Najemcom sprzętu i osobom przebywającym na motorówce zabrania się: 

a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody), 
b) odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim, 
c) zabierania na pokład wypożyczonej motorówki większej liczby pasażerów niż wynika to z 

możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu oraz prawnych, 
d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich, 
e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie 

dysponowania motorówką, 
f) wykorzystywania motorówki niezgodnie z jej przeznaczeniem, 
g) cumowania motorówki w miejscach do tego nieprzeznaczonych 

13. Najemca motorówki jest zobowiązany: 
a) do przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i 

sportowej, 
b) do stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi, 
c) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym 

bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, do niezwłocznego opuszczenia jej w sposób 
bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie Wynajmującego lub WOPR 984 – tel. 
alarmowy 

14. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Najemcy jak 
i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania motorówki przez wypożyczającego. Najemca 
zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód, 
obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej motorówki lub wystąpienia siły 
wyższej 

15. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu na skutek 
kradzieży lub zgubienia, Najemca zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów 
odpowiadających wartości sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z obowiązującym 
cennikiem z uwzględnieniem opłaty za czas wypożyczenia. 

16. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Najemca nie zwróci sprzętu ani nie 
powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie 
zgłoszone policji. 

 
 
 
 

§2. Postanowienia końcowe 
 

1. Chcąc otrzymać fakturę za wynajem należy podczas składania rezerwacji podać NIP oraz dane 
firmy. Nie podanie tych danych w momencie opłacania zadatku, skutkuje brakiem możliwości 
wystawienia faktury za pobyt. 



2. W trakcie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 
osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a klientem jest prawo polskie. 
Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem 
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W zakresie nie uregulowanym w 
niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


