
REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU  KAJAKOWEGO
WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW 

’’PIRACI PARSĘTY’’ z Białogardu
www.piraci-parsety.pl

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW PIRACI
PARSĘTY ZWALNIA WYPOŻYCZALNIĘ KAJAKÓW PIRACI PARSĘTY Z OBOWIĄZKU

WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA !!!

Postanowienia ogólne :
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
Regulaminie – oznacza to Regulamin wypożyczenia kajaków i oprzyrządowania z nimi współpracującego
od Wypożyczalni Kajaków „Piraci Parsęty” z Białogardu na spływy kajakowe organizowane przez 
OSOBY Wypożyczające Kajaki na własną odpowiedzialność wykonanych za pomocą wyżej 
wymienionego sprzętu. 
Wypożyczających Kajaki – oznacza to osobę, osoby wypożyczające (wynajmujące) kajaki 
i oprzyrządowanie z nimi współpracujące od Wypożyczalni Kajaków „Piraci Parsęty” z Białogardu  
na spływ kajakowy organizowany na własną odpowiedzialność przez osoby Wypożyczające Kajaki.
Umowa wypożyczenia kajaków – oznacza to podpisanie Umowy na wypożyczenie kajaków 
i oprzyrządowania z nimi współpracującego od Wypożyczalni Kajaków ,, Piraci Parsęty” z Białogardu 
oraz wskazanie miejsc dowiezienia wypożyczonych kajaków na spływ organizowany na własną 
odpowiedzialność przez Wypożyczających Kajaki i wskazania miejsc do odbioru wypożyczonych 
kajaków po zakończonym spływie kajakowym.

Warunki Wypożyczenia Kajaków : 

§ 1 Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty’’ nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia 
i wypożycza jedynie sprzęt pływający oraz dowozi we wskazane miejsca przez Wypożyczających Kajaki
i odbiera kajaki ze spływów kajakowych, które są organizowane we własnym zakresie przez 
Wypożyczających Kajaki i na własną odpowiedzialność. Na życzenie klientów możemy zapewnić 
ratowników WOPR którzy płyną w trakcie spływu kajakowego oraz  możemy zapewnić ubezpieczenie 
NNW.     

§ 2 W celu rezerwacji kajaków ( im szybciej tym lepiej) przed terminem wypożyczenia kajaków należy 
telefonicznie pod nr tel ; 886256945 / 693 012 697 lub e-mailem  kajaki@piraci-parsety.pl 
uzgodnić termin wypożyczenia kajaków, ilość rezerwowanych kajaków oraz miejsce gdzie mają być 
dowiezione i odebrane kajaki. 

§ 3 Zawarcie wiążącej umowy z wypożyczalnią kajaków ,,Piraci Parsęty” na wykonanie usługi 
wypożyczenia kajaków następuje w momencie akceptacji Regulaminu przez osobę rezerwującą 
wypożyczenie kajaków oraz potwierdzenie przez Wypożyczalnie Kajaków ,,Piraci Parsęty” 
TELEFONICZNIE lub E-MAILOWO zamówionego terminu. Następnie podpisanie umowy 
z Wypożyczalnią Kajaków ,,Piraci Parsęty” w dniu wypożyczenia kajaków. Przy rezerwacji wypożyczenia
kajaków nie ma konieczności wpłacenia zadatku. 
 
§ 4 W dniu wypożyczenia kajaków, Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” pobiera z góry opłaty 
za wszystkie dni wypożyczenia wszystkich kajaków i transport wszystkich kajaków i bagaży 
do wybranych miejsc przez Wypożyczających Kajaki.  
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§ 5 Podpisując umowę na wypożyczenie kajaków z Wypożyczalnią Kajaków ,,Piraci Parsęty” 
z Białogardu, Wypożyczający Kajaki po podpisaniu umowy oświadczają: 

p.1. że Wypożyczający Kajaki zapoznali się z Regulaminem Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci 
Parsęty” i przyjmują opiekę i odpowiedzialność materialną za powierzone mienie wypożyczane 
od Wypożyczalni Kajaków ,, Piraci Parsęty ” z Białogardu. 
p.2. Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną Umowę na Wypożyczenie kajaków podpisuje 
Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Umowę na Wypożyczenie Kajaków należy podpisać w obecności Właściciela lub osoby 
upoważnionej przez Wypożyczalnię Kajaków ,, Piraci Parsęty” z Białogardu. 
p.3. że Wypożyczający Kajaki biorą udział w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie 
samych, na własną odpowiedzialność. 
p.4. że Wypożyczającym Kajaki  znane są wszelkie zagrożenia związane z udziałem w spływie 
kajakowym i nie będą zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń wobec Wypożyczalni Kajaków 
,, Piraci Parsęty” z tytułu swojego udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie 
na własną odpowiedzialność.
p.5. że Wypożyczającym Kajaki stan zdrowia umożliwia udział w spływie kajakowym 
zorganizowanym przez siebie na własną odpowiedzialność a w trakcie spływu będą  stosować 
się do zarządzeń osób wypożyczających kajaki, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej 
praktyki wodnej w szczególności: zakazu spożywania alkoholu i narkotyków przed zejściem 
na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych 
lub kamizelek ratunkowych w czasie płynięcia wypożyczonym kajakiem, nie oddalania się od grupy 
na wodzie a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu kajakowego zorganizowanego 
przez siebie na własną odpowiedzialność.
p.6. Wypożyczający Kajaki wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w podpisanej Umowie, które składają do celów związanych z obsługą i realizacją Wypożyczenia 
Kajaków, którego Umowa dotyczy.

§ 6 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” pobiera opłatę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 
internetowej www.piraci-parsety.pl za wypożyczenie zamówionych kajaków i wykonanie usługi 
transportu, z których Wypożyczający Kajaki rezygnują:
 
§ 7 ,,W przypadku gdy przed wykonaniem transportu zamówionych kajaków do miejsca wodowania 
na spływ Wypożyczający Kajaki nie poinformują Wypożyczalni Kajaków Piraci Parsęty o rezygnacji 
z zamówionych kajaków i usługa zostanie wykonana. ”

§ 8 ,, W przypadku gdy Wypożyczający Kajaki, rezygnują z  jednego lub kilku zamówionych  kajaków 
w dniu spływu lub podczas spływu w  trakcie ustalonych dni z Wypożyczalnią Kajaków ,,Piraci Parsęty” 
i rezygnacja nie jest spowodowana załamaniem pogody ”.

§ 9 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” zwraca opłatę pobraną przed spływem za transport odbioru 
kajaków po spływie, jeżeli trasa transportu odbioru kajaków jest krótsza do przejechania przez  samochód 
Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty”, niż ustalono przed spływem ”.

§ 10 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” wypożycza kajaki jedynie dla osób które skończyły 18 lat. 

§ 11 Osoby do 18 lat mogą wziąć udział w spływie kajakowym organizowanym przez osobę 
Wypożyczającą Kajak która ukończyła 18 lat. Osoba do 18 lat płynie w kajaku pod opieką osoby
która ukończyła 18 lat i wypożyczyła kajak. 

§ 12 Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty” zastrzega sobie prawo do odwołania wypożyczenia 
kajaków na spływ kajakowy organizowany przez Wypożyczających Kajaki  lub jednego z elementów 
trasy spływu kajakowego organizowanego przez Wypożyczających Kajaki w każdym momencie 
z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności: działania siły wyższej, skrajnych warunków 
atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. 
Wypożyczającym Kajaki nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości 
wniesionych opłat.                                                                                                                                   Str.2.
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§ 13 Wypożyczającym Kajaki nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn 
niezależnych od Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty”  np. niestawienie się Wypożyczających Kajaki 
na określoną godzinę zbiórki w miejscu dostarczenia przez Wypożyczalnię Kajaków ,, Piraci Parsęty ” 
wypożyczonych kajaków. 

§ 14 Podstawą reklamacji składanej przez Wypożyczających Kajaki nie mogą być zdarzenia 
i okoliczności, których Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” przy należytej staranności, nie mogła 
przewidzieć lub zaistniały nie z winy Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty”.

§ 15 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji 
oraz udzielenie odpowiedzi. 

§ 16 Wypożyczający Kajaki mają prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych Umową 
Wypożyczenia Kajaków. 

§ 17 W trakcie trwania spływu kajakowego, Wypożyczający Kajaki zobowiązani są do przestrzegania 
przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Wypożyczających Kajaki 
oraz podporządkowania się poleceniom jeżeli biorą udział w spływie : Pilota, Animatora, Ratownika 
WOPR, Komandora spływu lub innego przedstawiciela Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty” w celu 
właściwego przeprowadzenia spływu kajakowego organizowanego przez Wypożyczających Kajaki 
na własną odpowiedzialność.

§ 18 Wypożyczający Kajaki ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby 
pozostające pod ich opieką szkody. Wypożyczający Kajaki zobowiązani są do pokrycia związanych 
ze szkodą kosztów.                    

§ 19 W przypadku rażącego naruszania przez Wypożyczających Kajaki ustalonego porządku i 
Regulaminu Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty”  nie podporządkowywaniu się poleceniom osób 
upoważnionych, stwarzaniu zagrożenia dla siebie lub innych Wypożyczających Kajaki bądź mienia, 
Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” może rozwiązać umowę na wypożyczenie kajaków w trybie 
natychmiastowym, bez zwrotu pobranej kwoty. W takim wypadku osoba pełnoletnia opuszcza spływ 
kajakowy niezwłocznie, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny 
opiekun. 

§ 20 Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia
przez właściwy miejscowo Sąd.

§ 21 W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.

Wypożyczanie sprzętu kajakowego : 

§ 22 Kajaki mają posiadać taką ilość kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych i wioseł  
ile osób się w nich znajduje.

§ 23 Kajak może wypożyczać osoba , która ukończyła 18 lat posiadająca dowód tożsamości    
(Dowód Osobisty )

§ 24 Osoba wypożyczająca kajak wnosi opłatę u wydającego sprzęt pływający w dniu wypożyczenia 
kajaków za wypożyczenie kajaków i transport kajaków za wszystkie dni wypożyczenia i transportu 
kajaków.

§ 25 Osoba wypożyczająca kajak i podpisująca Umowę z Wypożyczalnią Kajaków ,,Piraci Parsęty”  
odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty  uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
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§ 26 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu 
w przypadku zauważenia, że wypożyczający kajaki znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. DLA OSÓB BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM 
DZIAŁANIA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW ,, PIRACI 
PARSĘTY ” NIE WYPOŻYCZA I NIE DOWOZI SPRZĘTU PŁYWAJACEGO I NIE ZWRACA 
PIENIĘDZY ZA WYKONANIE USŁUGI !!!.

§ 27 Podczas korzystania na spływie kajakowym zorganizowanym we własnym zakresie na własną 
odpowiedzialność ze sprzętu pływającego firmy ,,Piraci Parsęty” obowiązuje wszystkie osoby 
kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. 
Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu i narkotyków !!! 
W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe lub narkotykowe w trakcie spływu 
zorganizowanego na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie na kajakach Wypożyczalni 
Kajaków ,, Piraci Parsęty” , Wypożyczający Kajak kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. 
Nie trzeźwy, upojony alkoholem, odurzony Wypożyczający Kajak ponosi również koszty związane z 
transportem kajaka do bazy.

§ 28 Podczas spływu kajakowego rzekami, jeziorami, morzem korzystając z kajaków Wypożyczalni 
Kajaków ,,Piraci Parsęty” obowiązuje zakaz pływania siedząc w kajaku bez kamizelki 
asekuracyjnej lub kamizelki ratunkowej na sobie-zakaz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych 
lub kamizelek ratunkowych podczas płynięcia kajakiem wypożyczonym z Wypożyczalni Kajaków
 ,, Piraci Parsęty”. Kamizelki muszą być założone w sposób prawidłowy i dopięte. 

§ 29 Podczas pływania i korzystania ze sprzętu pływającego Wypożyczalni Kajaków  ,,Piraci Parsęty” 
płynąc w spływie zorganizowanym przez Wypożyczających Kajaki we własnym zakresie na własną 
odpowiedzialność bez ratowników WOPR oraz w spływach z obecnością ratowników WOPR 
- kategorycznie zabrania się  za względów bezpieczeństwa :

p.1.  Odłączania się od grupy spływowiczów i pozostawania w tyle samemu pojedynczym kajakiem.
p.2. Zostawiania w tyle grupy spływowiczów i indywidualnego płynięcia samemu pojedynczym  kajakiem
do przodu. Zaczynacie spływ jako grupa i kończycie jako grupa - 20 minut przewagi i odległości 
od grupy to na rzece bardzo dużo i do nadrobienia kajakiem nawet do 60 minut. W przypadku 
wywrotki kajakiem brak możliwości wyjęcia samemu kajaka z rzeki i dołączenia do grupy pozostaje
się samemu w dzikim niedostępnym z lądu terenie. 
p.3. Odchodzenia od koryta rzeki, rozchodzenia się po lesie i po polach w przypadku problemów 
w dzień lub po zapadnięciu zmroku w nocy i nie starania się dotrzeć idąc wzdłuż koryta rzeki do punktów 
i miejsc wyznaczonych na mapach zalaminowanych Wypożyczalni Kajaków ,,Piraci Parsęty”, którą 
otrzymuje każda grupa Wypożyczająca Kajaki gdzie Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty” może 
dotrzeć – udzielić pomocy, odbierać lub wodować kajaki.
p.4. Stania w wypożyczonym kajaku
p.5. Kucania w wypożyczonym kajaku
p.6. Siadania na burcie, dziobie, rufie wypożyczonego kajaka.
p.7.  Skakania z wypożyczonego kajaka do wody
p.8. Korzystania z wypożyczonego kajaka z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną lub kamizelką 
ratunkową lub założoną w sposób nie prawidłowy nie zapiętą zgodnie ze sposobem jej użytkowania.

§ 30 Wypożyczający Kajaki na spływ kajakowy zorganizowany przez siebie samych, na własną 
odpowiedzialność w przypadku nie stosowania się do Regulaminu, instruktarzy ustnych udzielanych przed
spływem przez właściciela i osoby upoważnionej przy wypożyczaniu sprzętu kajakowego i podpisywaniu 
umowy oraz instruktarzy i poleceń wydawanych na rzece podczas spływu przez obecnych ratowników 
WOPR – ponoszą pełne koszty akcji ratowniczej zorganizowanej przez Wypożyczalnię Kajaków 
,,Piraci Parsęty” przy użyciu śmigłowca, samochodów i motocykli terenowych Wypożyczalni Kajaków 
,,Piraci Parsęty”. Psów tropiących, płetwonurków, ratowników WOPR, Straży Leśnej, pracowników 
Nadleśnictwa, Policji, Straży Pożarnej oraz pomocy życzliwych ludzi dysponujących specjalistycznym 
sprzętem oraz samochodami i motocyklami terenowymi pomagających w akcjach poszukiwawczo – 
ratowniczych, jeżeli konieczność udzielania takiej pomocy przez Wypożyczalnię Kajaków 
,,Piraci Parsęty” jest spowodowana własną winą i bezmyślnością osób wypożyczających kajaki  
m.in. nie stosowanie się do punktów Regulaminu.
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§ 31 Wypożyczający Kajaki bezwzględnie stosują się do zaleceń Właściciela Wypożyczalnia 
Kajaków  ,,Piraci Parsęty”  lub osoby przez niego upoważnionej oraz Regulaminu Wypożyczalni Kajaków
,,Piraci Parsęty”.

§ 32 Obowiązuje zakaz  wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzekami i jeziorami podczas spływów 
pod groźbą Mandatów Karnych.

§ 33 ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE SPRZĘTU :

p.1.  Zagubienie zniszczenie całkowite kajaka Eskimo Balu Fiji  2000 zł 
/w zależności od stopnia uszkodzeń/ do 2000zł 
p.2.  Zagubienie zniszczenie całkowite kamizelki kajakowej 120 zł 
/w zależności od stopnia uszkodzeń/ do  120zł 
p.3.  Zagubienie zniszczenie całkowite wiosła   140 zł 
/w zależności od stopnia uszkodzeń/ do  140zł 

§ 34 Wypożyczalnia Kajaków ,,Piraci Parsęty” zapewnia : 

p.1.  Transport osób i wypożyczonego sprzętu do wybranego przez Wypożyczających Kajaki miejsca 
wodowania.
p.2.  Odbiór wypożyczonego sprzętu i osób z wybranego przez Wypożyczających Kajaki miejsca 
po zakończonym spływie kajakowym.
p.3.  Parking dla samochodów na czas spływu.
p.4.  W razie potrzeby  dowóz żywności i sprzętu do wybranych miejsc przez Wypożyczających Kajaki, 
oraz całodobowy kontakt.
p.5.  Wodoodporną mapę spływu.
p.6.  Nie zmotoryzowanym odbiór z pod stacji PKP i PKS Białogard, Karlino i dowóz do miejsca 
wypożyczenia kajaków oraz powrót na stacje PKP i PKS po zdaniu Wypożyczonego Sprzętu.

§ 35Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty” na życzenie Wypożyczającego Kajak może zapewnić:

p.1.  opiekę wykwalifikowanych ratowników WOPR, RATOWNIK  - 200 zł /dzień
p.2.  opiekę tłumacza podczas spływu  (j.niemiecki,  j.angielski) - 150 zł / dzień
p.3.   transport bagaży, wyżywienia, obiadów oraz osób – 2 zł / km
p.4.  ubezpieczenie NNW 
p.5.   transport autobusami z miejsc noclegowych na wybrane miejsca wypożyczenia kajaków. 

§ 36 Osoba słabo pływająca  zawsze w kajaku z osobą, która dobrze pływa. PAMIĘTAJ!!!  Jedna osoba, 
która potrafi dobrze pływać może pomóc tylko jednej osobie !!!

§ 37 Wypożyczalnia Kajaków ,, Piraci Parsęty” nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione 
podczas spływu kajakowego organizowanego we własnym zakresie przez Wypożyczających Kajaki 
i na własną odpowiedzialność. Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty’’ nie organizuje spływów 
kajakowych, udostępnia i wypożycza jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we 
własnym zakresie przez Wypożyczających Kajaki i na własną odpowiedzialność.    
    
§ 38 Wypożyczalnia Kajaków  ,, Piraci Parsęty”, nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków, za złamania, skaleczenia, skręcenia i.t.p. uszczerbki na zdrowiu za utratę 
zdrowia lub śmierć podczas spływów kajakowych organizowanych przez Wypożyczających Kajaki. 
Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty’’ nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza 
jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez Wypożyczających 
Kajaki i na własną odpowiedzialność.    

§ 39 Stan zdrowia Wypożyczających Kajaki  musi umożliwiać  udział w spływie kajakowym, który 
odbywa się  na własną odpowiedzialność i jest organizowany przez Wypożyczających kajaki. 
Wypożyczalnia Kajaków  ,,Piraci Parsęty’’ nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza 
jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez Wypożyczających 
Kajaki i na własną odpowiedzialność.                                                                                                     Str.5.



§ 40 Wypożyczający Kajaki naruszający zasady REGULAMUNU będą zmuszeni do zakończenia 
pływania wypożyczonym sprzętem wodnym niezależnie od czasu  przebywania na wodzie, bez prawa 
do zwrotu pieniędzy.

§ 41 Wypożyczalnia kajaków ,, Piraci Parsęty”, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie 
się Wypożyczających Kajaki na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać 
na rzecz innych osób lub firm.

§ 42 Wypożyczalnia Kajaków  ,, Piraci Parsęty”, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakim 
mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, 
dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. 

§ 43 Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny odbioru wypożyczonych kajaków muszą 
być zaakceptowane przez Wypożyczalnie Kajaków ,, Piraci Parsęty” i mogą być zrealizowane wyłącznie 
na warunkach Wypożyczalni Kajaków ,, Piraci Parsęty”. 

§ 44 Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin 
i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania. 

§ 45 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Wypożyczalni Kajaków 
,, Piraci Parsęty ” z Białogardu. 

§ 46 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik nr. 1 UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO

Regulamin składający się z § 46 i 6 stron zatwierdzili i zlecili do realizacji w dniu 01.04.2014 r. właściciele Wypożyczalni 
Kajaków ,, Piraci Parsęty ” z Białogardu www.piraci-parsety.pl Andrzej Trafny i Jarosław Krawiec. 

CENNIK  FIRMY PIRACI PARSĘTY www.piraci-parsety.pl :

WYPOŻYCZENIE KAJAKA cena 40 zł  / dzień 
 
cena obejmuje:   -  Wypożyczenie 1 kajaka dwuosobowego 
                            -  Wypożyczenie 2 wioseł  
                            -  Wypożyczenie 2 kamizelek  
                            -  Wypożyczenie  Mapki Spływu
TRANSPORT (12 kajaków + 8 osób) -  cena 2zł  / km - Kilometry są  liczone w jedną i drugą stronę przejechanej 
drogi przez samochód 
TRANSPORT AUTOBUSEM (56 osób) – cena do ustalenia w zależności od trasy do pokonania dla autobusu  
OPCJE DODATKOWE :  - opieka ratowników WOPR, RATOWNIK  - 200 zł /dzień
                                              - opieka tłumacza podczas spływu  (j.niemiecki,  j.angielski) - 150 zł / dzień
                                              - transport bagaży, wyżywienia oraz osób – 2 zł / km
                                              - ubezpieczenie NNW PZU SPORT 

UWAGA!!! – PRZED SPŁYWEM  POBIERAMY Z GÓRY OPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE WSZYSTKICH 
KAJAKÓW ORAZ TRANSPORT KAJAKÓW PRZEZ WSZYSTKIE DNI WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW.
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