
 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

1. Administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą 

przy al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

2. Wypożyczalnia kajaków jest obiektem ogólnodostępnym czynnym codziennie                   

w godzinach zgodnych z harmonogramem. 

3. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni kajaków zobowiązane są do zapoznania się                      

z Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

4. Obowiązek zapoznania z Regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie lub 

kierowniku grupy. 

5. Sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz wypełnić oświadczenie o pływaniu na własną odpowiedzialność.  

6. Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązany jest do założenia kamizelki ratunkowej 

na brzegu i zdjęcia jej dopiero po zakończeniu pływania i wyjścia na brzeg. 

7. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat mogą korzystać ze sprzętu pływającego wyłącznie 

pod opieką osób dorosłych. 

8. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podawania przyczyn, 

szczególnie osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

9. Korzystający ze sprzętu odpowiada za pobrany sprzęt i osoby zabrane na pokład. 

10. Ewentualne usterki należy zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni. 

11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego 

natychmiastowe wypożyczenie. 

12. Zwrot sprzętu przed upływem czasu nie daje podstawy zwrotu części opłaty. 

13. Osobom korzystającym ze sprzętu nie wolno: 

a) zabierać na pokład i spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, 

b) zabierać na sprzęt pływający większej ilości osób niż liczba przewidzianych miejsc, 

c) opuszczać sprzęt w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych, 

d) skakać do wody ze sprzętu pływającego, 

e) zakłócać spokój, wznosić okrzyki i wszczynać fałszywe alarmy, 

f) udostępniać wypożyczony sprzęt osobom trzecim, 

g) lekceważyć sygnały wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności. 

 

14.  Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązani są: 

a) ściśle stosować się do poleceń policji, ratowników WOPR oraz pracowników 

wypożyczalni,  

b) do udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia                  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

c) w przypadku nagłego pogorszenia się pogody lub awarii sprzętu, do powrotu do 

przystani lub dopłynięcia do najbliższego brzegu, 

d) terminowego zdania wypożyczonego sprzętu, 

 



15. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem wypożyczalni. 

16. W przypadku złych warunków atmosferycznych przystań będzie nieczynna. 

 

 

UWAGA: Płynąc z prądem rzeki Kłodnica po kilku minutach dopłynie się do progu gdzie 

trzeba przenieść kajak.                             

Natomiast płynąc w górę rzeki Kłodnica dopływamy do przepustu syfonowego pod 

Kanałem Gliwickim. 

 

  

 
 

 

DYREKTOR MOSIR  

 


