
Klub Żeglarski 
HORN KRAKÓW 
 

 
Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego  

w KŻ HORN Kraków 

§ 1 Regulamin określa cennik oraz zasady i warunki wypożyczania jachtów żaglowych, kajaków, 
rowerów wodnych, desek Sup przez Klub Żeglarski HORN Kraków. 

§ 2  Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 
do regulaminu. 

§ 3  Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

§ 4  Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim 
wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w 
przypadku zdania sprzętu w stanie w jakim został on wypożyczony. 

§ 5  Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, 
które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. 

§ 6  Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

§ 7  Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem 
jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 

§ 8  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

§ 9  Zachowanie się na wodzie:  

  - Wymaga się stosowania do poleceń obsługi wypożyczalni. 

- Wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych. 

- Zabrania się spożywania alkoholu. 

- Zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.



- Zabrania się skakania do wody. 

- Zabrania się wędkowania z pokładu. 

- Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody. 

§ 10  Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, 
dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu. których używanie jest obowiązkiem 
wypożyczającego. 

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

§ 12 Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne 
wypożyczenie. 

§ 13  Sprzęt może być rezerwowany na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. 

§ 14  W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane. 

§ 15 Wypożyczenie jachtów żaglowych możliwe jest wyłącznie za okazaniem patentu min. 
Żeglarza Jachtowego. 

§ 16 W przypadku wypożyczenia jachtu żaglowego załoga musi liczyć min. 2 osoby. 

§ 17  KŻ Horn Kraków 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. 

§ 18  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na terenie plaży, a 
w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody 
wywołane siłami natury. 

§ 19  Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia 
pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie 
bez prawa zwrotu opłaty. 

§ 20  Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień 
zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 

§ 21  Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom. 

§ 22  Zakazuje się kąpieli w zalewie. 

§ 23  Nie dopuszcza się pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi. 

§ 24  O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się sprzętu, 
nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić obsługę 
wypożyczalni. 

§ 25  Na pokładzie sprzętu wodnego może się znajdować jednocześnie tyle osób dla ilu 
sprzęt ten został przeznaczony. 

§ 26  Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd. 

§ 27  Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

 



 

 

 

 

 

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI 

 

Cennik wypożyczalni sezon 2022 
 

Wypożyczalnia w roku 2022 jest czynna od 01.05. do końca sezonu 
w godzinach od 10.00 – do zmroku. 

 

RODZAJ SPRZĘTU Cena za 
godzinę 

Jacht kabinowy * 50 zł 

Jacht kabinowy ze sternikiem / 
instruktorem 100 zł 

Jacht Omega / Zefir * 50 zł 

Jacht Omega / Zefir ze sternikiem / 
instruktorem 100 zł 

Deska SUP ** 40 zł 

Wiosłówka ** 20 zł 

Rower wodny ** 30 zł 
* wymagany patent min. żeglarz jachtowy. Załoga musi liczyć min 2 osoby! 

** wymagany dokument tożsamości 
Opłata dotyczy każdej rozpoczętej godziny wypożyczenia sprzętu. 

 
 


