Umowa najmu nr …... z dnia …..........20.......r.
Boat & Bike Tomasz Lipiński, NIP 729 176 88 95 Regon 471691491, ul. Powroźnicza 15, 80-177 Gdańsk (wynajmujący)
wynajmuje
Panu/Pani …........................................... Pesel …......................................
zwanym w dalszej części umowy najemcą
Wypożyczony Sprzęt Pływający
w dniu …................. od godz. …..............do godz. ….............
N a z w a Ilość sprzętu
sprzętu

Ilość godzin

C e n a uwagi
jednostkowa

S p r z ę t
pływający
Kapoki
Suma …........................( słownie ….....................................................)
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia najemca zobowiązuje
się pokryć wszelkie koszty według wartości deklarowanej przez wynajmującego. W przypadku przekroczenia opłaconego
czasu najemca zobowiązany jest do wpłaty należności za każdą minutę przekroczonego czasu najmu w wysokości 2zł/minuta
ponad czas uzgodniony. Najem następuje po wpłaceniu z góry czynszu najmu oraz dobrowolnego pozostawienia dokumenty
tożsamości lub zastawu.
…..............................
podpis najemcy
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzętu pływającego i nie wnoszę do niego żadnych uwag.
…..............................
podpis najemcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik 1
Wynajęty sprzęt pływający w postaci Rowerka wodnego/Łodzi powinien być wykorzystywany przez najemcę zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi i instrukcją obsługi znajdującą się na sprzęcie pływającym.
Najemcy zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie najmu.
Rower Wodny przeznaczony jest do pływania maksymalnie w 4 osoby na pokładzie bez przedmiotów
wielkogabarytowych utrudniających widoczność lub których waga przekracza 15 kg.
Zabrania się wysadzania i zabierania pasażerów poza terenem cumowania sprzętu pływającego – pomosty
wynajmującego B&B.
Zabrania się przybijania do innych nabrzeży lub innych jednostek pływających.
Zabrania się wypływania Sprzętem pływającym na otwarte akweny wodne (Zatoka Gdańska).
Zabrania się pływania w odległości mniejszej niż 4m od nabrzeży.
Podczas przepływania pod mostami należy płynąć wyłącznie pod środkowym przęsłem w bezpiecznej odległości od
filarów podtrzymujących most.
W miejscach oznaczonych bojami należy płynąć szlakiem wodnym pomiędzy bojami.
Nakazuje się przestrzegania znaków wodnych przed kładką wodną (zwodzoną/obracaną)

WKLEIĆ ZNAKI Z KŁADKI
11.
Na szlakach wodnych obowiązuje ruch prawostronny.
12.
Sprzęt Pływający ustępuje pierwszeństwa jednostkom od nich większym.
Informację oraz zakazy dla osób korzystających ze śródlądowej żeglugi
1. Zakaz prowadzenia i przebywania na pokładzie Sprzętu Pływającego osób po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających.
2. Zakaz pływania Sprzętem Pływającym bez nałożenia kapoków ratunkowych, w szczególności osoby poniżej 16 roku życia.
3. wszystkie osoby wynajmują Sprzęt Pływający na własną odpowiedzialność, a co za tym idzie odpowiedzialność cywilna i
karna spoczywa na najemcy Sprzętu Pływającego, w szczególności w przypadku uszkodzenia Sprzętu Pływającego, innych
jednostek pływających, jak również utraty zdrowia lub życia przez spowodowanie lub uczestniczenie w kolizji.
4. B&B nie ponosi odpowiedzialności za skutki kolizji, wypadków, utratę lub uszkodzenie zdrowia osób przebywających na
pokładzie Sprzętu Pływającego lub osób uczestniczących w wypadku lub kolizji z udziałem Sprzętu Pływającego od momentu
rozpoczęcia do zakończenia najmu.
Ochrona Danych Osobowych
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boat & Bike Tomasz Lipiński (administrator danych), dla
potrzeb związanych z zawartymi z tym podmiotem umowami i koniecznych do ich należytego wykonania. Dane udostępniam

dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się
obsługą administratora danych oraz uprawnione do tego organy władzy publicznej. Mam prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie
dłużej jednak niż będzie to uzasadnione zawartymi umowami oraz okresem przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi
umowami. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, przenoszenia danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy
o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: info.boatbike@gmail.com
…..............................
podpis najemcy

