Załącznik nr 2 do regulaminu
udostępniania sprzętu kajakowego
Zarządzenia Nr 4/16
Dyrektora GOK w Kwidzynie
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wzór 1

Umowa nr…………/…./………..
Zawarta w dniu …………...............................…r., pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kwidzynie, reprezentowanym przez Dyrektora – Katarzynę Bednarek zwaną
w dalszej części umowy "Dający w korzystanie"
a
……………………………………………………………………………………………………………
zam………………………...........................................................………………...…………………
PESEL………………………………………..
telefon ………………………………………………….., adres e-mail……………………………
zwanym w dalszej części umowy "Korzystający".
§1.
Przedmiotem umowy jest niżej wymieniony sprzęt:
Lp.
1
2
a
b
c
d
3
a
b
4
5
6

Sprzęt
Kajak dwuosobowy Aquarius Pro Tour
Kamizelka asekuracyjna Aquarius MQ PRO, w tym:
rozmiar S
rozmiar M
rozmiar L
rozmiar XL
Wiosło Egalis Swift Alu, w tym:
ustawienie piór - skrętny
ustawienie piór - prosty
Oparcie dla dziecka (Pro Tour) Dag Kayaks
Kamizelka ratunkowa dla dziecka Aquarius - rozmiar Child
Przyczepka do przewozu kajaków
Nr rejestracyjny GKW 04H2 (z kompletem dokumentów:
dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC)

Ilość

§2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………..……. do dnia……………………..
§3.
1. Za korzystanie z przyczepki do przewozu kajaków (sprzęt Lp. 6 tabeli §1.) opłata wynosi
brutto …………………….…, którą należy wpłacić nie później niż do dnia …………..……
na konto bankowe nr 53 8300 0009 0015 0113 2000 0010.
2. Sprzęt kajakowy (sprzęt Lp. 1-5 tabeli §1.) udostępnia są nieodpłatnie.
3. Kaucja zwrotna wynosi ………………., którą należy wpłacić nie później niż do dnia
……………., na konto bankowe nr 90 8300 0009 0015 0113 2000 0120.
4. Kaucja rozliczana jest, gdy korzystający zwraca kompletny sprzęt w stanie jak przed
rozpoczęciem korzystania, posprzątany, gotowy do natychmiastowego ponownego
użycia.
5. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Korzystającego wniosku
o zwrot kaucji.
§4.
1. Podstawą wydania i zwrotu sprzętu wymienionego w §1. stanowią pisemne protokóły,
sporządzone i podpisane przez obie strony.
2. Dający w korzystanie udostępnia do używania Korzystającemu sprzęt kajakowy
z przyczepką do przewozu kajaków (z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny,
potwierdzenie ubezpieczeniowa OC) sprawny technicznie, bez jakichkolwiek wad, braków
i usterek.
3. Przyczepka do przewozu kajaków nie posiada ubezpieczenia AC.

4. Korzystający podpisując protokół, potwierdza otrzymanie kompletnego i sprawnego
przedmiotu umowy.
5. Korzystający oświadcza, że posiada niezbędną i wystarczającą wiedzą na temat
eksploatacji sprzętu kajakowego i przyczepki do przewozu kajaków. Zobowiązuje się do
dbałości i bezpiecznego wykorzystywania udostępnionego sprzętu.
6. Korzystający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z jego
nieodpowiedniego korzystania.
7. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za użyczenie i skutki eksploatacji sprzętu
przez osoby trzecie.
8. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy do dnia ……………….
najpóźniej do godz.…………., w stanie umożliwiającym ponowne korzystanie.
9. W przypadku zwrotu sprzętu przed terminem, nie będzie zwracana należność
za pozostały czas korzystania z przyczepy.
10. Korzystający jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłaszane Dającemu
w korzystanie po upływie okresu obowiązywania umowy, do którego doszło podczas jego
trwania.
§5.
1. Dający w korzystanie nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt.
2. Korzystający organizuje spływ we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
3. Korzystający zobowiązany jest do używania sprzętu w sposób niepowodujący jego
uszkodzenia oraz do skutecznego zabezpieczenia sprzętu przed utratą, zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
4. Korzystający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.
5. Korzystający zobowiązany jest po zakończeniu spływu do sprawdzenia stanu zdawanego
sprzętu oraz zadbania o ich czystość.
6. Korzystający zobowiązuje się przewozić na przyczepce jedynie udostępniony sprzęt
kajakowy, prawidłowo zabezpieczony, sprawnym technicznie i stosownie przystosowanym
samochodem o nr rejestracyjnym……………….……………………,.
7. W razie uszkodzenia kajaków, osprzętu lub przyczepki Korzystający ponosi wszelkie
koszty związane z naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty jakie mogą
wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
8. Za zagubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Korzystający zwraca
jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień
zamortyzowania.
9. Dający w korzystanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków,
poniesionych szkód oraz obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu,
a Korzystający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dającego w korzystanie.
10. Korzystający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu udostępniania sprzętu
kajakowego i akceptuje jego zapisy.
§6.
KARY UMOWNE
1. Korzystający zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1.500 zł, w terminie
do 14 dni od zakończenia umowy, na konto bankowe nr 53 8300 0009 0015 0113 2000
0010 PBS Kwidzyn Dającemu w korzystanie w przypadku zaistnienia, jednej z niżej
wymienionych okoliczności:
1) nieterminowego zwrotu sprzętu,
2) nie usunięcia szkody powstałej w przedmiocie umowy.
2. W przypadku, gdy wysokość powstałej szkody jest wyższa niż kara umowna, wówczas
Dający w korzystanie ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7.
Dający w korzystanie zobowiązuje się dokonać wydania i odbioru przedmiotu umowy
w czasie przewidzianym w umowie.
§8.

ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Dający w korzystanie ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku,
gdy Korzystający będzie użytkował przedmiot umowy niezgodnie z jego umownym
przeznaczeniem.
2. Korzystający ma prawo pisemnie wypowiedzieć umowę najpóźniej w dniu poprzedzającym
wydanie przedmiotu umowy, zachowując prawo do zwrotu połowy uiszczonej opłaty w
ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia.
§9.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej
przedmiotu, zastosowanie mają stosowne akty prawne i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10.
1. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozpatrywane polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Dającego w korzystanie.
§11.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Korzystający
……………………………………….

Dający w korzystanie
……………………………………………

Wzór 2

Umowa nr…………/…./………..
Zawarta w dniu …………...............................…r., pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kwidzynie, reprezentowanym przez Dyrektora – Katarzynę Bednarek zwaną
w dalszej części umowy "Dający w korzystanie"
a
……………………………………………………………………………………………………………
zam………………………...........................................................………………...…………………
PESEL………………………………………..
telefon ………………………………………………….., adres e-mail……………………………
zwanym w dalszej części umowy "Korzystający".
§1.
Przedmiotem umowy jest niżej wymieniony sprzęt:
Lp.
1
2
a
b
c
d
3
a
b
4
5

Sprzęt
Kajak dwuosobowy Aquarius Pro Tour
Kamizelka asekuracyjna Aquarius MQ PRO, w tym:
rozmiar S
rozmiar M
rozmiar L
rozmiar XL
Wiosło Egalis Swift Alu, w tym:
ustawienie piór - skrętny
ustawienie piór - prosty
Oparcie dla dziecka (Pro Tour) Dag Kayaks
Kamizelka ratunkowa dla dziecka Aquarius - rozmiar Child

Ilość

§2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………..……. do dnia……………………..
§3.
1. Sprzęt kajakowy udostępnia są nieodpłatnie.
2. Kaucja zwrotna wynosi ………………., którą należy wpłacić nie później niż do dnia
……………., na konto bankowe nr 90 8300 0009 0015 0113 2000 0120.
3. Kaucja rozliczana jest, gdy korzystający zwraca kompletny sprzęt w stanie jak przed
rozpoczęciem korzystania, posprzątany, gotowy do natychmiastowego ponownego
użycia.
4. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Korzystającego wniosku
o zwrot kaucji.
§4.
1. Podstawą wydania i zwrotu sprzętu wymienionego w §1. stanowią pisemne protokóły,
sporządzone i podpisane przez obie strony.
2. Dający w korzystanie udostępnia do używania Korzystającemu sprzęt kajakowy
sprawny technicznie, bez jakichkolwiek wad, braków i usterek.
3. Korzystający podpisując protokół, potwierdza otrzymanie kompletnego i sprawnego
przedmiotu umowy.
4. Korzystający oświadcza, że posiada niezbędną i wystarczającą wiedzą na temat
eksploatacji sprzętu kajakowego. Zobowiązuje się do dbałości i bezpiecznego
wykorzystywania udostępnionego sprzętu.
5. Korzystający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z jego
nieodpowiedniego korzystania (w tym transportu).
6. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za użyczenie i skutki eksploatacji sprzętu
przez osoby trzecie.
7. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy do dnia ……………….
najpóźniej do godz.…………., w stanie umożliwiającym ponowne korzystanie.
8. Korzystający jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłaszane Dającemu
w korzystanie po upływie okresu obowiązywania umowy, do którego doszło podczas jego
trwania.

§5.
1. Dający w korzystanie nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt.
2. Korzystający organizuje spływ we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
3. Korzystający zobowiązany jest do używania sprzętu w sposób niepowodujący jego
uszkodzenia oraz do skutecznego zabezpieczenia sprzętu przed utratą, zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
4. Korzystający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.
5. Korzystający zobowiązany jest po zakończeniu spływu do sprawdzenia stanu zdawanego
sprzętu oraz zadbania o ich czystość.
6. Korzystający zobowiązuje się przewozić udostępniony sprzęt kajakowy w sposób
prawidłowy, odpowiednio zabezpieczony.
7. W razie uszkodzenia kajaków, osprzętu Korzystający ponosi wszelkie koszty związane
z naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty jakie mogą wyniknąć
w stosunku do osób trzecich.
8. Za zagubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Korzystający zwraca
jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień
zamortyzowania.
9. Dający w korzystanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków,
poniesionych szkód oraz obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu,
a Korzystający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dającego w korzystanie.
10. Korzystający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu udostępniania sprzętu
kajakowego i akceptuje jego zapisy.
§6.
KARY UMOWNE
1. Korzystający zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1.500 zł, w terminie
do 14 dni od zakończenia umowy, na konto bankowe nr 53 8300 0009 0015 0113 2000
0010 PBS Kwidzyn Dającemu w korzystanie w przypadku zaistnienia, jednej z niżej
wymienionych okoliczności:
1) nieterminowego zwrotu sprzętu,
2) nie usunięcia szkody powstałej w przedmiocie umowy.
2. W przypadku, gdy wysokość powstałej szkody jest wyższa niż kara umowna, wówczas
Dający w korzystanie ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7.
Dający w korzystanie zobowiązuje się dokonać wydania i odbioru przedmiotu umowy
w czasie przewidzianym w umowie.
§8.
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Dający w korzystanie ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku,
gdy Korzystający będzie użytkował przedmiot umowy niezgodnie z jego umownym
przeznaczeniem.
2. Korzystający ma prawo pisemnie wypowiedzieć umowę najpóźniej w dniu poprzedzającym
wydanie przedmiotu umowy.
§9.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej
przedmiotu, zastosowanie mają stosowne akty prawne i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10.
3. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozpatrywane polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Dającego w korzystanie.
§11.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Korzystający
……………………………………….

Dający w korzystanie
……………………………………………

