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WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW - REGULAMIN  
 
 

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem wiec przed wypożyczeniem sprzętu prosimy o 
dokładne zapoznanie  się z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa, oraz o podpis 
oświadczenia o ich znajomości. Bezpiecznego wiosłowania! 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.  
2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.  
3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy 
spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wpłacona zaliczka w 
takim wypadku nie będzie zwracana.  
4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone do 
zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.  
5. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi.  
6. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu.  
7. Organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając 
odpowiedzialność za niego.  
 
II STAN TECHNICZNY SPRZĘTU  
1. Wypożyczalnia oferuje wypożyczenie kajaków turystycznych z osprzętem, tj. wiosłami oraz 
kamizelkami asekuracyjnymi.  
2. Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również zgodny z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Najemca stwierdza własnym podpisem.  
3. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w zamówieniu 
zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.  
4. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do 
poinformowania o tym Najemcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w 
zamówieniu.  
5. Sprzęt wodny nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów 
sportowych.  
 
III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA JAKO NAJEMCY  
1. Do obowiązków Najemcy należy:  
1. korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego 
prawidłowej eksploatacji,  
2. korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z prawem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, a w 
szczególności Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad używania sprzętu 
wodnego:  
a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką przeznaczony jest sprzęt wodny,  
b) nie przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,  
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c) nie holować innego sprzętu wodnego,  
d) nie zatapiać sprzętu wodnego,  
e) nie korzystać ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.  
3. dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego,  
4. zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniami i kradzieżą,  
5. zwrot sprzętu wodnego w umówionym terminie, w stanie technicznym niepogorszonym.  
2. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i 
niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.  
3. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie 
zawinionych przez Najemcę, obowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od 
uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia Wynajmującego i wezwania na miejsce zdarzenia 
Policji.  
4. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o 
tym fakcie Policję i Wynajmującego.  
5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego 
używania lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim 
bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.  
 
IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA JAKO NAJEMCY  
1. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu będącego 
następstwem jakichkolwiek przyczyn.  
2. W przypadku utraty, zniszczenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany będzie do jego 
odtworzenia lub zwrotu jego równowartości.  
3. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, koszty napraw obciążają Najemcę.  
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na 
skutek używania sprzętu wodnego mieniu i zdrowiu osób trzecich.  
 
V OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPŁYWU  
1. Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z 
Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o 
lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 
2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)  
2. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich 
spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz 
przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.  
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone 
przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
ich naprawy.  
4. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w 
szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.  
5. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator 
spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.  
6. Osoby nieletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną 
odpowiedzialność za nie i ewentualne szkody, które mogą wyrządzić.  
7. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy stan ich 
zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.  
8. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Na prośbę organizatora możemy 
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VI TERMINARZ  
1. Przy zamówieniu sprzętu na czas od 1-6 godzin cena nie ulega zmianie. Za każdą dodatkową 
godzinę pobierana jest dodatkowa oplata ( wysokość dodatkowej opłaty naliczana jest w zależności od 
aktualnej oferty na stronie). 
2. Sprzęt zostaje wydany Najemcy w dniu określonym w zamówieniu.  
3. Sprzęt zostanie zwrócony Wynajmującemu w dniu określonym w zamówieniu.  
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wynajmującego, Najemca zostanie 
obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny 
wypożyczenia sprzętu.  
5. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być 
zaakceptowane przez nas  
i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.  
6. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, 
Wynajmujący ma prawo  
do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niego odpowiednią.  
7. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstaw do zwrotu części opłat.  
 
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w 
szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.  
2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub 
śmierci uczestników spływów.  
3. Nie ponosimy 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.  
4. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez Wypożyczającego w pierwszej 
kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.  
5. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zgubienia  
lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową do 
wysokości wartości wypożyczonego sprzętu bez względu na jego amortyzację. Za przedziurawienie 
w zależności od szkody cena naprawy wynosić może 40 do 100 zł.  
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy kodeksu cywilnego.  
 
 
………………………………… 
data i podpis pożyczającego  
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UMOWA WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW 
 
 
zawarta w dniu …...........................................  pomiędzy wypożyczalnią Kajakowe Love 
 
reprezentowaną przez ………………………………………… (zwanym dalej wypożyczającym)  
 
a, Imię i nazwisko ………..................................................................................  
 
Nazwa firmy ………........................................................................................  
 
Adres ............................................................................................................  
 
Nr dowodu / PESEL ...........................................................................................  
 
Telefon ..........................................................(zwanym dalej pożyczającym).  
 
Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz 
swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działająca 
z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt. 
Uczestnik - osoba biorąca udział w spływach kajakowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

§.1 
Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego 

 
 
1. Wypożyczany sprzęt jest własnością  wypożyczalni kajaków Kajakowe Love. 
 
2. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.). Wypożyczający przed 
rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem. 
 
3. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego wypożyczalni Kajakowe Love 
obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie 
działających środków, np. jak dopalacze. 
 
4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że 
wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie 
działających środków, jak w pkt 3 niniejszego regulaminu. W takim przypadku pobrane wcześniej 
ewentualne zaliczki będą  zwracane po odliczeniu wszystkich poniesionych przez wypożyczalnie 
kosztów związanych z rezerwacją i przygotowaniem sprzętu do wynajmu. 
 
5. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną 
odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody. 
 
6. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i  nadzorem  opiekunów lub 
wychowawców. 
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7. Wypożyczalnia dysponuje różnym sprzętem pływającym wymagającym różnego stopnia 
umiejętności pływania. Wypożyczający ma prawo zamiany sprzętu w przypadku stwierdzenia, że jest 
on nieodpowiedni do jego umiejętności. 
 
8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których 
wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
  
9.  W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, wypożyczalnia nie występuje w roli 
organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na 
wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, 
egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu, czyli 
właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, omówienie trasy spływu, itp. 
 

§.2 
Warunki płatności i rezerwacji 

  
1. Sprzęt wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości 
wypożyczonych  kajaków, liczby dni ,kosztów ewentualnego transportu kajaków, obowiązujących 
zniżek i promocji oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu. 
 
2. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. Dokonanie 
rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Potwierdzeniem 
rezerwacji jest wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia. Odejście od tej zasady możliwe za 
zgodą wypożyczalni. 
 
3. Pobrana przedpłata za rezerwację zamówionych kajaków podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów 
związanych z rezerwacją sprzętu w przypadku wystąpienia rezygnacji na 3 dni przed datą wynajmu 
lub w dniu wynajmu i nie jest spowodowana załamaniem pogody lub przyczyną leżącą po stronie 
wypożyczalni. 
 
4. Odwołania rezerwacji sprzętu pływającego na okres weekendu można dokonać najpóźniej na 2 
dni przed planowanym terminem spływu jeśli nie jest to podyktowane załamaniem pogody. Po tym 
terminie pobrane zaliczki będą zwracane po odliczeniu kosztów wynikłych z rezerwacji sprzętu. 
 
5. Wniesiona opłata za wynajem podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów rezerwacji i odpowiedniej 
części kosztów wynajmu w przypadku wystąpienia rezygnacji  podczas trwania spływu z przyczyn 
niezależnych od wypożyczalni Kajakowe Love i przez nią niezawinionych. 
 
6. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu 
udziału ratowników w spływie kajakowym. 
 
7. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu 
udziału przewodnika spływu w zakresie spraw organizacyjnych i socjalnych. 
 
8. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek  udzielić pomocy w zawarciu 
lub zawrzeć w jego imieniu odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników spływu 
zawierające  KL (koszty leczenia) i NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). 
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§.3 

Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania 
 

 
1. Wynajem lub rezerwacja (w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub 
rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w 
niniejszym Regulaminie. 
 
2. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo potwierdza 
odpowiedzialność  za niego oraz akceptację zapisów  niniejszego Regulaminu. 
 
3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem 
jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 
 
4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za  wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz 
zobowiązuje się pokryć  straty związane z  jego zgubieniem bądź zniszczeniem. 
 
5. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w 
wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Aktualne wyceny sprzętu 
dostępne są w wypożyczalni Kajakowe Love. Straty w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala 
się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia. 
 
6. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie 
wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na 
wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni Kajakowe Love.  
 
7. Wypożyczalnia uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na 
koszt wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu. 
 
8. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania 
koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni. 
 
9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i 
wypożyczalnię. 
 
10. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i 
natychmiastowe wypożyczenie. 
 
11. Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane 
przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu nowych realiów i 
warunków i odbioru sprzętu. 
 
12. Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami 
niniejszego Regulaminu. 
 
13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu 
korzystających ze sprzętu wypożyczalni Kajakowe Love na zasadzie wynajmu, a w szczególności za 
szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm. 
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14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty 
zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni Kajakowe Love na 
zasadzie wynajmu. 
 
15. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 
uczestnika podczas spływu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) 
winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, 
zagubieniem, kradzieżą itp. 
 

§.4 
Korzystającemu ze sprzętu wodnego Wypożyczalni Kajakowe Love zabrania się: 

 
 
- pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub   
  innych podobnie działających środków 
 
- odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu 
 
- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych 
 
- korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej 
 
- wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem 
  
- przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego 
 
- pływania w miejscach niedozwolonych 
 
- stania i kucania w kajaku 
 
- siadania na burcie, dziobie lub rufie 
 
- skakania z kajaka do wody 
 
- zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia 
 
- przebywania w kajaku  nie znajdującym się na wodzie 
 
- wędkowania z kajaka 
 
- wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów 
 
 

§.5 
Postanowienia przejściowe i końcowe 

 
1. 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), 
Wypożyczalnia informuje, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wypożyczalnia Kajakowe Love. 
2) Kontakt z Administratorem – info@kajakowelove.pl 
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 3) Wypożyczalnia Kajakowe Love przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji 
zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, 
informacje o produktach. 
4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie 
przez okres niezbędny do:  

a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji),  
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących wypożyczalni 
Kajakowe Love,  

     c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych). 
 
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione:  

a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym 
oprogramowanie informatyczne,  
c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych,  

d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych.  
 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane 
są niezgodnie z prawem. 
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
   
2. Powyższy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany 
zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu 
Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 
Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 
 
Wypożyczający, którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi lub dokonali aktualnej 
rezerwacji usług, zostaną dodatkowo powiadomieni przez wypożyczalnię Kajakowe Love poprzez 
przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z Kajakowe Love, 
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W tym przypadku poinformowanie o zmianie 
Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego 
Regulaminu. 
 
3. W razie, gdy wypożyczający posiadający aktualnie trwającą Umowę lub dokonaną rezerwację, nie 
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wypożyczalnię Kajakowe 
Love w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian w 
Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy wynajmu. W takim przypadku wypożyczalnia Kajakowe 
Love zwraca wszystkie wpłacone przedpłaty. Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 
21 dni przed datą wynajmu, wypożyczający zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.  
 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r. 
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