
                                       UMOWA NAJMU KAJAKÓW

   Zawarta w dniu......................................      Firmą KAJAK-FAN” zwanym dalej Właścicielem 
reprezentowanym przez Mariusza Dylewskiego, a
    Panią/Panem...................................................................Zamieszkałą/łym w …...........................................
….....................................................................................................data urodz. ….........................................
   Seria i nr dowodu osobistego....................................................zwaną/ym dalej Najemcą.
1. Właściciel zobowiązuje się  oddać w czasowe użytkowanie kajaków,wioseł i kamizelek asekuracyjnych

 od dnia.................................do dnia..............................., ilość   dni..........................,
     ilość kajaków......................,ilość wioseł....................,ilość kamizelek asekuracyjnych...........................  
2.  Cena wynajęcia jednego kajaka na 1dzień to...................., całkowity koszt wynajęcia kajaków 

wynosi..........................................................
3  .Transport do 10 kajaków jednorazowo,stawka za kilometr wynosi..........................
4.   Trasa spływu..........................................................................................................................................,
      koszt całkowity spływu......................................(słownie.....................................................................  
…..............................), koszt na 1/osobę................................    .Liczba osób...................................
5.  Najemca ma obowiązek stawić się, w określonym w umowie miejscu i czasie przed spływem. 
6.  Najemca  w ramach opłaty rezerwacyjnej dokona wpłaty w wysokości 30% całkowitego kosztu
     spływu, nie później niż w dniu podpisania umowy. Wpłacono zaliczkę w kwocie....................................
    (słownie.....................................................................................................................................................).
7.  Najemca dokona pozostałej części wpłaty na konto lub na miejscu, lecz nie później niż w dniu      
      rozpoczęcia spływu ,przed wyjazdem.                                                                                           
8.  W przypadku rezygnacji ze spływu obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych
      zaliczek.   W przypadku rezygnacji przed planowanym terminem spływu.

• Zwrot  100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni
• Zwrot   50%  zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 21 dni
• Zwrot    30% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 14 dni 

     Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji poniżej 14 dni przed planowanym terminem spływu.
9.  Umowa niniejsza jest ważna tylko z dowodem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub całkowitej.
     Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego terminu 
     wypowiedzenia.
10.  Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Najemcy z tytułu
       nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci.
11.  Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się Najemcy ( uczestników )na spływie, 

     a w szczególności za szkody jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób i podmiotów.
12.  Osoby indywidualne wypożyczające kajaki powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych

wypadków NNW, ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę najmu kajaków.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za najęty sprzęt i sposób jego użytkowania oraz ponosi
       koszty jego naprawy, zniszczenia lub zagubienia.
                     Opłaty za zniszczenie lub zagubienie powierzonego sprzętu.

• Kajak  PRO TOUR 470 -  zagubienie: 2700,- PLN
• Kajak  PRO TOUR 470 -  zagubienie oparcia,bagażnika: 120,-PLN
• Wiosło  ALU SWIFT     -  zagubienie,złamanie 1 sztuki:  150,-PLN
• Kamizelka asekuracyjna AQUARIUS - zagubienie 1 szt.    100,-PLN

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
        Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane w 
        pierwszej kolejności polubownie, a ostatecznie zostaną oddane do rozstrzygnięcia odpowiedniemu
        Sądowi Rejonowemu.
15.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
16.   Spotkanie: miejsce............................................................................,data..............................godz.............

            Podpis Najemcy                                                                    Podpis Właściciela 


