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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 
 
 

1. Administratorem wypożyczalni sprzętu pływającego przy ul. Polna Droga w Świdnicy 
jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica. 

2. Korzystanie z wypożyczalni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Wypożyczalnia czynna jest sezonowo w godzinach 11.00–19.00. 
4. Koszt wypożyczenia sprzętu określa cennik. 
5. Sprzęt wypożyczany jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dzieci 

do lat 16 mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
6. Korzystający ze sprzętu pływającego zobowiązani są do założenia kamizelki 

ratunkowej. 
7. Wypożyczający odpowiada za pobrany sprzęt i osoby zabrane na pokład. 
8. Ewentualne usterki sprzętu pływającego należy zgłaszać przed opuszczeniem 

wypożyczalni. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający ponosi koszty naprawy jego 
uszkodzenia lub zaginięcia. 

9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego 
natychmiastowe wypożyczenie. 

10. Za przetrzymywanie sprzętu będzie naliczana opłata podstawowa za każdą 
dodatkową lub rozpoczętą godzinę. 

11. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstawy zwrotu części 
opłaty. 

12. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podawania 
przyczyn, szczególnie osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 
innych środków odurzających. 

13. Osobom korzystającym ze sprzętu nie wolno: 
- zabierać na pokład i spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, 
- zabierać na sprzęt pływający większej liczby osób niż liczba przewidzianych miejsc, 
- zabierać na sprzęt pływający zwierząt, 
- opuszczać sprzęt pływający w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych, 
- skakać do wody ze sprzętu pływającego, 
- wędkować ze sprzętu pływającego, 
- wpływać na oznaczony bojami sektor przeznaczony dla wędkarzy, 
- zakłócać spokój, wznosić okrzyki i wszczynać fałszywe alarmy, 
- zaśmiecać i zanieczyszczać akwen, 
- odstępować wypożyczony sprzęt osobom postronnym. 

14. Korzystający ze sprzętu pływającego zobowiązani są do: 
- ścisłego stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni, 
- bezzwłocznego powrotu do wypożyczalni w przypadku nagłego pogorszenia 
pogody. 
 

 

 


