
REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie ul.Szkolna 4

I. Zasady ogólne

1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego- czynna w dniach i godzinach pracy informacji turystycznej.

2.  Wszystkie  osoby  korzystające  z  wypożyczalni  zobowiązane  są  do  zapoznania  się  z  treścią 
niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Wypożyczany sprzęt sportowy jest własnością Gminy Miejskiej Włodawa a zarządzany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

4.  Wypożyczenie  sprzętu  następuje  na  podstawie  podpisanej  umowy  wypożyczenia  sprzętu 
sportowego t. j. roweru, kajaka.

5.  Sprzęt  może  wypożyczyć  tylko  osoba  ,  która  ukończyła  18  lat  i  posiada  ważny  dokument 
tożsamości ze zdjęciem, nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

6.  Opłatę  za wypożyczenie  sprzętu  pobiera  się  z  góry,  za  zadeklarowany czas  jego używania.  
Ewentualne przekroczenie  zadeklarowanego czasu wypożyczenia  sprzętu upoważnia pracownika 
wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.

7. W przypadku uznania przez pracownika wypożyczalni, że:

a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje 
się pod wpływem substancji odurzających,

b)  warunki  pogodowe  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  wypożyczającego  lub 
sprzętu sportowego, może on odmówić wypożyczenia sprzętu.

8. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a)  korzystania  z  wypożyczonego  sprzętu  oraz  jego  wyposażenia  i  osprzętu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,

b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,

c) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego 
wyposażeniem i osprzętem,

d)  pokrycia  ewentualnych  kosztów  naprawy  uszkodzonego  z  własnej  winy  sprzętu  lub  jego 
wyposażenia bądź osprzętu.

e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.



9. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u 
wypożyczającego  jak  i  osób  trzecich,  powstałe  w  czasie  użytkowania  sprzętu  przez 
wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

10. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek 
kradzieży  lub  zgubienia,  wypożyczający  jest  zobowiązany  do  zwrotu  równowartości  kosztów 
odpowiadających  wartości  sprzętu,  jego  wyposażenia  lub  osprzętu,  zgodnie  z  obowiązującym 
cennikiem.

11.  W przypadku  zniszczenia  sprzętu  przez  Wypożyczającego  zobowiązuje  się  on  do pokrycia 
kosztów naprawy. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego 
uszkodzenia  będą  tak  znaczne,  że  naprawa  stanie  się  nieopłacalna.  W  takim  wypadku 
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu. 

12. W przypadku stwierdzenia  faktu zniszczenia  sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia 
sprzętu. Protokół zniszczenia sprzętu jest wypełniany przez pracownika obsługi wypożyczalni przy 
udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt.

13. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu 
przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty,  wg cennika (każda rozpoczęta godzina 
liczona będzie jako pełna godzina). 

14.  Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci 
sprzętu  ani  nie  powiadomi  o  przewidywanym  terminie  zwrotu,  będzie  to  potraktowane  jako 
kradzież i zostanie zgłoszone policji.

15.  Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający 
jego zwrot. 

16.W przypadku  grupy  zorganizowanej  (grupy szkolne,  studenckie,  pracownicze)  możliwe  jest 
zawarcie  umowy z  firmą  lub  instytucją,  z  której  pochodzi  grupa.  Wówczas  Wypożyczającym, 
odpowiedzialnym wobec MOSiR Włodawa z tytułu umowy najmu, jest ta firma bądź instytucja. 

W celu zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu turystycznego firma bądź instytucja: 

a) powinna zgłosić zamiar jej zawarcia z wyprzedzeniem; 

b) powinna przedstawić swój REGON i NIP; 

c)  powinna  działać  zgodnie  z  zasadami  swej  reprezentacji  lub  przez  osobę  dysponującą 
pełnomocnictwem  do  zawarcia  umowy.  Osoba/-y  zawierająca  umowę  winna  przedstawić  swój 
dokument  tożsamości  i dokument wykazujący uprawnienie do zawarcia umowy (np. kserokopię 
odpisu z KRS, dokument pełnomocnictwa). 

d) podpisać umowę wypożyczenia sprzętu sportowego

17.  MOSiR  Włodawa  dopuszcza  możliwość  wcześniejszej  rezerwacji  sprzętu  przez  osoby 
indywidualne lub grupy zorganizowane. 

18. Wszelkie skargi i wnioski na działalność wypożyczalni mogą być składane w siedzibie  MOSiR 
we Włodawie .



II. Postanowienia szczególne dotyczące wypożyczenia rowerów 

1. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

2. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie czy w wodzie. 

3. Rowery należy zwrócić w należytej czystości.

4.Zwrotu  rowerów  można  dokonać  w  dwóch  punktach  informacji  turystycznej  (w  Okunince  
i Włodawie przy ul.Partyzantów 25) w godzinach urzędowania.

 

III. Postanowienia szczególne dotyczące wypożyczenia sprzętu pływającego

1. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:

a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),

b) wędkowania, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,

c) odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,

d) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika 
to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,

e) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,

f)  spożywania  alkoholu  oraz  zażywania  jakichkolwiek  substancji  odurzających  w  czasie 
dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,

g) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,

b) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi MOSiR,

c)  w  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  wypożyczonej  jednostki  w  stopniu  zagrażającym 
bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i 
powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni.

 

 



CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Wypożyczenie roweru:

1godzina - 4zł
1dzień(od 10.00 do 18.00) - 24zł
1 doba ( do 24godzin) - 30zł

2. Wypożyczenie kajaka:

- Jezioro Białe

1 godzina – 15 zł
1 doba – 35 zł

- Spływ kajakowy

35 zł. za kajak


