
         REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO 

        NA TERENIE OBIEKTU „STAWY WALCZEWSKIEGO” 
 

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania sprzętu wodnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

2. Korzystanie ze sprzętu wodnego możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia wypożyczalni. 

3. W przypadku złych warunków atmosferycznych wypożyczalnia sprzętu może zostać zamknięta. 

4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) po uiszczeniu opłaty zgodnie z 

Cennikiem usług. 

5. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do dokonania wpisu w Rejestrze Wypożyczalni Sprzętu Wodnego – obejmującego dane klienta (imię  

i nazwisko), godzinę wypożyczenia, określenie rodzaju wypożyczonego sprzętu i jego numer. 

6. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 15 minut na wydanie i zwrot sprzętu. 

7. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do wydania kamizelek asekuracyjnych wszystkim osobom wypływającym na akwen wodny. Osoby wypływające 

zaś zobowiązane są do założenia kamizelek.  

8. Ilość osób pływających na danym sprzęcie wodnym nie może być większa, niż przewidziana norma dla danej jednostki. 

9. Pracownik wypożyczalni posiada całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów lub innych cennych przedmiotów należących do klientów. 

10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność 

prawną za niepełnoletnich.  

11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni jest w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. 

12. Usterki w wypożyczanym sprzęcie należy zgłaszać przed wypłynięciem, po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego. 

13. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne, wiosła oraz ponosi koszty ich uszkodzenia lub zaginięcia.  

14. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień 

zamortyzowania.  

15. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się sprzętu, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić 

obsługę wypożyczalni.  

16. Zabrania się palenia papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie wypożyczalni jak również w trakcie pływania 

sprzętem wodnym. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie wypożycza się sprzętu wodnego. 

17. Zabrania się pływania sprzętem w pobliżu kąpieliska i innych urządzeń wodnych, siadania na dziobie, rufie lub burtach, kołysania sprzętem, wykonywania 

skoków do wody, wychodzenia na wyspę oraz wędkowania z pokładu. 

18. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.  

19. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi. 

20. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom. 

21. Zakazuje się pływania po akwenie na własnym sprzęcie. 

22. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku 

nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.  

23. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 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), potocznie zwanego RODO.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).  

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypożyczenia sprzętu wodnego. Nie są one przekazywane żadnym odbiorcom, są chronione ze szczególną 

starannością i zostaną usunięte po zwrocie wypożyczonego sprzętu.  

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej wypożyczenie sprzętu nie jest możliwe bez ich podania.  

Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia: 

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych,  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody. 

24. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni prosimy składać do Dyrektora w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 

przy ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim, tel. (22) 755 69 51 lub (22) 724 11 88. 

DYREKTOR 
 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 


