REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
Wypożyczalnia
1. Grabskie Sioło, zlokalizowane jest w Budach Grabskich, Budy Grabskie 49, 96-100 Skierniewice
i świadczy usługi związane z krótkotrwałym wypożyczeniem kajaków i akcesoriów, zgodnie
z obowiązującym cennikiem.
2. Właścicielem wypożyczanego sprzętu, tj. kajaków i wyposażenia (worki, pokrowce, wiosła, kamizelki
ratunkowe) jest Grabskie Sioło.
3. Szczegółowe informacje na temat kajaków, cennika oraz tras spływów można uzyskać na stronie
internetowej grabskiesiolo.pl lub pod numerem telefonu 606 119 148.
4. Grabskie Sioło nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są
organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
5. Grabskie Sioło informuje, że na organizację wszelkiego rodzaju imprez na rzece Rawce wymagane jest
zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
6. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo
jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez
uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
7. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia.
8. Wypożyczający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Utrzymania Miasta
Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, 96-100, ul. Sobieskiego 75a. Na podstawie art. 13 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, Wypożyczający przyjmują do wiadomości, że:
 administratorem ich danych osobowych jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.;
 danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr
dokumentu tożsamości;
 dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w
oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji usługi wynajmu;
 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie
będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;
 dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani
profilowaniu;
 mają prawo do dostępu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 pełna treść oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem:
https://www.zum-skierniewice.pl/rodo ;
 dane osobowe są podawane dobrowolnie.
Przepisy porządkowe
9. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub według wcześniej ustalonych, na specjalne życzenie
klienta, zasad.

10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Grabskim Siołem. Dokonanie
rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Potwierdzeniem
rezerwacji jest wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia. Odejście od tej zasady możliwe za
zgodą Grabskiego Sioła.
11. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym
wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne i wiosła, których
12. Wypożyczający zobowiązany jest używać wypożyczony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i ponosi
pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zabronione jest zeskakiwanie
kajakami w miejscach zmian poziomu wody – tamy, mosty, etc.
13. Grabskie Sioło dowozi albo odbiera kajaki z miejsca startu albo mety. Jednorazowa usługa
transportowa wliczona jest w cenę wynajmu kajaków. W ramach transportu kajaków samochód może
zabrać 8 osób. Pozostali uczestnicy muszą zapewnić sobie transport na własną rękę.
14. Wypożyczający zobowiązany jest do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.
15. Sprzęt zwracany do Grabskiego Sioła powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
16. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym przez Wypożyczającego oraz
Grabskie Sioło.
17. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia. Należy uzgodnić ten fakt z pracownikiem
Grabskiego Sioła. W przypadku nieuzgodnionego przedłużenia terminu naliczana będzie opłata w
wysokości 120,00 zł za dzień/kajak.
18. Grabskie Sioło może odmówić wypożyczenia kajaków osobom pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających. Korzystających z kajaków obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu i innych środków odurzających.
19. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną
odpowiedzialność.
20. Grabskie Sioło nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie Wypożyczających, a w
szczególności za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób lub firm.
21. Grabskie Sioło nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
22. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Grabskie Sioło oraz
służby do tego uprawnione.
23. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
Przepisy szczególne – związane z epidemią COVID-19
24. W związku z obowiązującym w okresie od 14 do 20 marca 2020 roku stanem zagrożenia
epidemicznego, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz
obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, wprowadzonym rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii; zarządza się szczególne zasady korzystania z wypożyczalni:
 W ramach transportu kajaków kierowca może zabrać nie więcej niż 3 osoby;
 Kajaki 2-osobowe mogą wypożyczać jedynie członkowie rodzin lub osoby zamieszkujące w
jednym gospodarstwie domowym;



W czasie trwania spływu obowiązują aktualne zasady i ograniczenia, których pełna lista
dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia.

Przepisy końcowe
25. Zarządcą Grabskiego Sioła jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, 96100, ul. Sobieskiego 75a.
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
27. Wypożyczający akceptują niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązują się do jego
przestrzegania.
28. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

