
REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU WODNEGO W NCŻ AWFiS

1. Sprzęt  będący przedmiotem  najmu  jest  własnością  Narodowego  Centrum  Żeglarstwa
AWFiS w Gdańsku ul. Stogi 21 zwanego na potrzeby regulaminu Centrum.

2. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy najmu sprzętu bez podania przyczyny
3. Klient składając podpis na Deklaracji najmu (stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu)

oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zawiera umowę najmu sprzętu na
zasadach w nim określonych. 

4. Przez  sprzęt  rozumie  się  pojedynczo  jacht,  jachty  lub  inny  sprzęt  pływający  wraz  z
wyposażeniem.

5. Klient  jest  zobowiązany  przed  załatwieniem  formalności  do  okazania  ważnego
dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

6. Przekazanie sprzętu nastąpi na terenie Centrum, po podpisaniu przez Klienta protokołu
zdawczo-odbiorczego. Z tym momentem Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i
materialną za odebrany sprzęt oraz gwarancje, że sprzęt będzie używany zgodnie z kartą
bezpieczeństwa  przez  osoby  posiadające  stosowne  uprawnienia  żeglarskie  i
motorowodne.

7. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie
będzie wydawany.

8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod nadzorem osób pełnoletnich,
osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

9. Osoby  korzystające  ze  sprzętu  powinny  posiadać  indywidualne  ubezpieczenie  od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej(OC).

10. Najem sprzętu i jego użytkowanie odbywa się na zasadach pełnej odpłatności, zgodnie z
niniejszym  regulaminem,  aktualnie  obowiązującym  cennikiem  oraz,  Regulaminem
przystani Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFIS.”   

11. Opłaty za deklarowany okres najmu wnosi się z góry gotówką lub kartą. Zapłata może
być  dokonana  przelewem  z  dołu  tylko  za  zgodą  Kierownika  lub  upoważnionego
pracownika  Centrum  i  tylko  w  przypadku  przedstawienia  dokumentów
potwierdzających uprawnienie osoby do reprezentowania podmiotu,  na który ma być
wystawiona faktura. 

12.  Centrum, w przypadku płatności przelewem, wystawi fakturę po zakończeniu okresu
najmu,  najpóźniej  w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu najmu lub w
innym  ustalonym  terminie  z  terminem  płatności  7  dni  lub  innym  uzgodnionym  z
Kierownikiem.

13. Klient nie może sobie rościć praw do zwrotu wniesionej opłaty za najem w przypadku
jakichkolwiek awarii sprzętu lub jego wyposażenia powstałej z jego winy lub w wyniku
niezachowania przez Klienta zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i dobrej praktyki
żeglarskiej.                                                                                                                       

14. Najem,  przekazanie  i  odbiór  sprzętu  odbywa  się  na  terenie  Centrum  lub  w  innym
uzgodnionym miejscu. 

15. Sprzęt jest wydawany w sezonie żeglarskim przez 7 dni tygodnia, w tym dni wolne od
pracy w godzinach od 8.00 do 20.00. 

16. Okresem rozliczeniowym za najem sprzętu jest godzina zegarowa liczona od momentu
wydania sprzętu do chwili jego zwrotu, umówiony czas lub pełne doby. 

17. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie najmu  Centrum nalicza opłatę w
wysokości  ustalonej  w cenniku  za  każdą  kolejną  godzinę  /każda  rozpoczęta  godzina
liczona będzie, jako pełna godzina. 

18. Klient  zobowiązany  jest  do  poinformowania  pracownika Centrum  o  zamiarze
przedłużenia  terminu  najmu  sprzętu  na  kolejne  godziny,  doby.  W  przypadku  braku
takiego zgłoszenia Centrum będzie uprawnione do zgłoszenia jego przywłaszczenia do
właściwych organów ścigania.



19. Klient  zobowiązany  jest  w  dniu  wydania  sprzętu  do  sprawdzenia  jego  stanu
technicznego i ilościowego oraz zgłoszenia ewentualnych uwag pracownikowi Centrum
w celu wpisania ich w protokole zdawczo-odbiorczym.

20. Klient  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  na
wodzie, w szczególności obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych.

21. Sprzęt powinien być zwrócony do Centrum w wyznaczonym terminie, nie później niż do
godziny  19.30  i  miejscu  oraz  stanie  niepogorszonym  i  umożliwiającym  jego
natychmiastowe wypożyczenie, a więc czysty wysprzątany i sprawny technicznie.

22. W przypadku skorzystania przez Klienta z usługi sprzątania jachtu,  Centrum wystawi
fakturę  obejmującą  należność  z  tytułu  opłaty  za  usługę  sprzątania  jachtu,  w  dniu
wykonania usługi. 

23. W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży sprzętu Klient zostanie obciążony kwotą
stanowiącą jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia,
bez względu na stopień jego zamortyzowania.

24. W  przypadku  samowolnego  przedłużenia  terminu  korzystania  ze  sprzętu  ponad
określony  termin,  Klient  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  na  rzecz
Centrum w wysokości  200% opłaty za każdą godzinę lub dobę wynikającą z cennika
Centrum.

25. Centrum  stwierdza,  że  nie  jest  organizatorem  sposobu  najmu  sprzętu  a  jedynie
udostępnia sprzęt Klientowi na jego własną odpowiedzialność.

26. Rezerwacja  sprzętu  może  odbywać  się  na  indywidualnych  zasadach  ustalonych  i
uzgodnionych z Kierownikiem Centrum.

27. Centrum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie i zachowanie się Klienta oraz
osób mu towarzyszących, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na
rzecz innych osób lub firm.

28. Centrum  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  z  tytułu  nieszczęśliwych  wypadków,
utraty zdrowia lub śmierci Klienta w okresie trwania najmu i po jego zakończeniu.

29. Klient  i  osoby  naruszające  regulaminy  Centrum  będą  zobowiązane  do  zakończenia
najmu sprzętu przed terminem, bez prawa zwrotu pieniędzy.

30. Klient  i  osoby  mu  towarzyszące  zobowiązane  są  do  stosowania  się  do  poleceń
wydawanych przez pracowników Centrum lub osoby do tego uprawnione.

31. W  trakcie  przebywania  na  wodzie  należy  zachowywać  się  zgodnie  z  obowiązującą
etykietą wodniacką tj. zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
skakania ze sprzętu do wody, zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.

32. Klient  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  na  temat  eksploatacji  sprzętu,
zobowiązuje się dbać o niego i wykorzystywać go bezpiecznie zgodnie z przeznaczeniem
i zapewni kierowanie sprzętem przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

33. W niektórych przypadkach Centrum może według własnego uznania zadecydować, jaką
wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia najmowanego sprzętu.

34. Zabrania się użyczać, podnajmować sprzęt osobom trzecim bez zgody Centrum.
35. Zabrania się bez zgody Centrum używać sprzęt do celów komercyjnych oraz startu w

regatach. 
36. Klientowi  zabrania  się  przekraczania  dopuszczalnej  ładowności  sprzętu,  holowania

innego sprzętu wodnego bez zgody Centrum, zatapiania sprzętu.
37. Klient jest zobowiązany do poinformowania wszystkich osób biorących udział w rejsie o

warunkach, na jakich rejs się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i
zachowania  się  na  wodzie,  oraz  przestrzegania  wszelkich  przepisów  i  zobowiązań
prawnych.

38. Klient ponosi  pełną odpowiedzialność za najmowany sprzęt i  osoby biorące udział w
rejsie  oraz wyrządzone  przez siebie  lub pozostające  pod jego opieką osoby  szkody i
zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów ich naprawy.

39. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy uczestnicy rejsu umieją pływać i czy stan ich
zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w rejsie i bierze za to pełną odpowiedzialność.



40. Wcześniejsze niż ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia okresu najmu muszą
być zaakceptowane przez Centrum i mogą być zrealizowane na jego warunkach.

41. Sprzęt  nie  może  opuszczać  wyznaczonego  na  okresy  najmu  akwenu  wodnego  bez
pisemnej zgody Centrum.

42. Klient może skorzystać odpłatnie(w przypadku wolnych miejsc) z miejsca parkingowego
w terenie Centrum, w tym wypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody,
jakim  mógłby  ulec  parkowany  samochód  Klienta,  a  w  szczególności  za  kradzież,
uszkodzenie, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

43. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu.

44.  Centrum jest  uprawnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  klientów  zgodnie  z
Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1  ze
zmianami)  wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania umowy najmu lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

45. Wszelkie  sprawy  sporne  w  pierwszej  kolejności  będą  rozwiązywane  polubownie.  W
przypadku  braku  porozumienia,  sprawy  sporne  będzie  rozstrzygał  Sąd  właściwy  dla
Centrum.

46. W  sprawach nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami.

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2020 roku. 
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