Umowa najmu nr …... z dnia …..........20.......r.
77 Racing Club, NIP 584-276-78-51, Regon 369444567, KRS 0000717641
Adres: ul. Stara Twierdza 2-4, 80-551 Gdańsk,
zwanym w dalszej części umowy Wynajmujący/Wypożyczalnia,
wynajmuje
Panu/Pani …........................................... Pesel …......................................
Adres…………………………………………….
Dokument tożsamości……………………………….
Numer patentu……………………………………
zwanym w dalszej części umowy Najemcą/Wypożyczającym
Wypożyczony Sprzęt Pływający
w dniu …................. od godz. …..............do godz. ….............
Nazwa sprzętu
Saldo 200 Sport
Rib 6500
Rib 5200
Bavaria 32-Elessar
Kamizelki ratunkowe

Ilość sprzętu

Ilość dni

Cena jednostkowa

Uwagi

-

Zagubienie kamizelki100 zł/brutto sztuka

Suma …........................ (słownie ….......................................................................................................)
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt. W przypadku uszkodzenia, zaginięcia lub
kradzieży najemca zobowiązuje się do zwrotu równowartości wartości sprzętu, jego wyposażenia i
osprzętu deklarowanej przez wynajmującego. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu najemca
zobowiązany jest do wpłaty należności za każdą godzinę przekroczonego czasu najmu w wysokości
100 zł/godzinę ponad czas uzgodniony. Najem następuje po wpłaceniu z góry czynszu najmu oraz
dobrowolnego pozostawienia dokumentu tożsamości i kaucji.
…..............................
podpis najemcy
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzętu pływającego, jest zgodny ze
specyfikacją i w dobrym stanie technicznym i nie wnoszę do niego żadnych uwag.
…..............................
podpis najemcy
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy, i w
pełni go akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania.
…..............................
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podpis najemcy
Ochrona Danych Osobowych
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 77 Racing Club (administrator danych),
dla potrzeb związanych z zawartymi z tym podmiotem umowami i koniecznych do ich należytego
wykonania (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz 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
(RODO). 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: ewa@77racing.pl

…..............................

…..……………………………….

podpis Najemcy

podpis Wynajmującego

Załącznik nr 1- Regulamin
Rent a boats-Wypożyczalnia łodzi motorowych i jachtów
Łodzie motorowe Saxdor 200 sport, Rib 6500, Rib 5200, Bavaria 32-Elessar
W celach bezpieczeństwa na wodzie wypożyczający zobowiązani są do przestrzegania poniższego
regulaminu.
1) Wypożyczalnia łodzi motorowych i jachtów czynna jest w godzinach pracy 9:00-20:00 /sprzęt
musi być zdany do godz. 20:00 (nie dotyczy łodzi motorowej Saxdor 200 sport- sprzęt musi być
zdany do 22:00)
2) Wypożyczalnia posiada w swojej ofercie trzy łodzie motorowe i jeden jacht:
a) Saxdor 200 sport- przeznaczona jest do pływania maksymalnie z 4 osobami na pokładzie,
b) Rib 6500- przeznaczona jest do pływania maksymalnie z 8 osobami na pokładzie,
c) Rib 5200- przeznaczona jest do pływania maksymalnie z 6 osobami na pokładzie,
d) Jacht Bavaria 32- przeznaczona jest do pływania maksymalnie z 6 os. na pokładzie.
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3) Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy najmu.
4) Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do
bezwzględnego jego przestrzegania.
5) Sprzęt mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, posiadają patent
żeglarski lub motorowodny, nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6) Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
7) Sprzęt wypożyczyć może osoba, która dobrowolnie pozostawi dokument tożsamości i wpłaci
kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w
przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie
pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji
uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty
odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody
spowodowanej przez Wypożyczającego.
8) Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia w
szczególności w środki ratunkowe.
9) Klient podpisując umowę najmu potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze
specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
10) Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry za zadeklarowany czas jego używania.
Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika
do obciążenia dodatkową opłatą 100 zł za każdą godzinę przedłużenia wypożyczenia. Opóźnienie
oddania sprzętu prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 504-092-303, 798-757-190.
11) Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeżeli kolidować on
będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.
12) Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) Korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem i parametrami technicznymi oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę
oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu;
b) Dbałości o sprzęt;
c) Niedokonywania żadnych przeróbek i napraw sprzętu;
d) Zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie;
e) Zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z
jego wyposażeniem i osprzętem;
f)

Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego
wyposażenia lub osprzętu;
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g) Nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim – nie dotyczy członków załogi,
którzy posiadają patent żeglarski lub motorowodny. Odpowiedzialność za sprzęt ponosi
Najemca.
h) Przebywania na łodzi wyłącznie w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych.
i)

Zwrotu czystego sprzętu, jeśli Wypożyczający zwróci po okresie wynajmu brudny sprzęt,
Wypożyczalnia pobierze opłatę 100 zł/brutto.

13) Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
a) Kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody);
b) Wysadzania pasażerów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
c) Odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim; nie dotyczy członków
załogi, którzy posiadają patent żeglarski lub motorowodny. Odpowiedzialność za sprzęt
ponosi Najemca.
d) Zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż
wynika to z możliwości technicznych danego sprzętu;
e) Zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów lub osób trzecich;
f)

Spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie
dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym;

g) Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h) Wnoszenia na pokład przedmiotów o znacznych gabarytach mogących utrudnić żeglugę.
14) Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
a) Przestrzegania przepisów podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej;
b) Stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi;
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 504-092-303 lub
509-409-309 lub WOPR 984.
d) Ustępowania pierwszeństwa jednostkom od nich większym.
15) Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki kolizji, wypadków, utraty zdrowia
lub życia tak osób przebywających na pokładzie Łodzi motorowych, jak również innych osób
biorących udział w kolizji, wypadku, mogących utracić zdrowie lub życie po odbiciu Łodzi
motorowych od przystani 77 Racing Club do momentu ich ponownego przycumowania w
powyższym miejscu. W sytuacji uszkodzenia/powstania szkody łodzi Najemca jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty, której nie ponosi ubezpieczyciel. Taka opłata zwana jest wkładem własnym i
wynosi 4500 zł. Opłatę tą należy wpłacić najpóźniej do 7 dni po powstaniu szkody/uszkodzenia na
konto właściciela łodzi. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z
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tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
wypożyczonego sprzętu.
16) 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 bądź osprzętu, zgodnie z deklarowaną
wartością Wypożyczalni.
17) W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się
uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
18) Jeżeli po 3 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.
19) Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje dokument poświadczający
jego zwrot.
20) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika przy imprezach masowych. W przypadku odbywania
się imprez masowych cena za wynajęcie motorówek jest ustalana indywidualnie podczas
kontaktu.
21) Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w
szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z
późniejszymi zmianami).
Priorytetowe informacje oraz zakazy dla osób korzystających ze śródlądowej żeglugi Łodzi
motorowych
1. Zakaz prowadzenia i przebywania na pokładzie Łodzi motorowych osób po spożyciu alkoholu
oraz innych środków mogących utrudnić żeglugę.
2. Zakaz pływania Łodziami motorowymi bez nałożonych kamizelek ratunkowych ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 16 lat.
3. Wszystkie osoby wypożyczają Łodzie motorowe na własną odpowiedzialność, związane jest
to z odpowiedzialnością karną i cywilna w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
wypożyczonego sprzętu, innych jednostek pływających jak również utraty zdrowia lub życia
przez spowodowanie kolizji lub uczestniczenia w niej z przyczyn od siebie niezależnych.
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