
REGULAMIN 

udostępniania sprzętu wodnego w Narwiańskim Parku Narodowym. 

1. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie niniejszym regulaminem. 
2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się zgodnie z pkt. XV Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 

16/2022 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego z dnia 26.04.2022 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu turystycznego udostępnienia Narwiańskiego Parku 
Narodowego. 

3. Pod pojęciem „sprzęt wodny” rozumie się: kajak, wiosło, kapok. 
4. Pod pojęciem „wypożyczający” rozumie się osobę fizyczną lub prawną (również 

przedsiębiorca) dokonującą rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub rzecz 
grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działającą z 
ich uprawnienia i w ich imieniu jak i osobę, na rzecz której wynajęto lub 
zarezerwowano sprzęt. 

5. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna 
klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.  

6. Sprzęt wodny udostępniany jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Dzieci mogą korzystać 
ze sprzętu tylko pod opieką osób dorosłych. 

7. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie będzie 
wypożyczany. 

8. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu pokwitowania stanowiącego załącznik 
do tego regulaminu. Podpisując je Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem. 

9. W przypadku spływów grupowych, w których uczestniczą osoby nie mające 18 lat, na 
każde 5 osób niepełnoletnich powinien przypadać co najmniej 1 opiekun. 

10. Pracownik Parku może odmówić wypożyczenia sprzętu w sytuacji wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

11. Sprzęt wypożyczany jest w godzinach pracy, należy go zwrócić najpóźniej pół godziny 
przed jego zakończeniem.  

12. Opłata za wypożyczenie ustalana jest wg obowiązującego cennika za każdą rozpoczętą 
godzinę lub każdą dobę wypożyczenia. 

13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Parkiem. Dokonanie 
rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

14. Wypożyczający w obecności pracownika Parku dokonuje oględzin sprzętu i 
zobowiązuje się do zdania go w takim samym stanie, w jakim była przy wypożyczeniu 
(dotyczy także stanu czystości sprzętu).  

15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na przystani kajakowej Kurowo 10, 18-204 Kobylin 
Borzymy. 



16. Inne niż ustalone w Regulaminie terminy, miejsce, godziny rozpoczęcia i zakończenia 
spływów muszą być zaakceptowane przez Park i mogą być zrealizowane po określeniu 
i uwzględnieniu nowych realiów i warunków. 

17. Na jednostce pływającej musi każdorazowo znajdować się tyle kamizelek 
asekuracyjnych, ile osób się na niej znajduje. Wypożyczający zobowiązuje się do tego, 
że każda osoba znajdująca się na pokładzie jednostki pływającej będzie korzystała z 
kamizelki asekuracyjnej. 

18. Wypożyczający zobowiązuje się zadbać o odpowiedni ubiór uczestników spływu w 
zależności od warunków pogodowych (odzież przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, 
kremy z filtrem itp.) 

19. Wypożyczający ma świadomość, iż przebywa na terenie Parku Narodowego gdzie 
mogą występować owady (np. komary, gzy, osy, pszczoły, muchy) dlatego też 
zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo swoje i uczestników spływu. 

20. Sprzęt wypożyczany jest na odpowiedzialność i ryzyko Wypożyczającego. Ponosi on 
odpowiedzialność majątkową za powierzony mu sprzęt. Za zniszczenie, zgubienie, 
kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w 
wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia. 

21. Zwracany sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe 
wypożyczenie. 

22. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W 
przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
Wypożyczalni. 

23. Park nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. 
Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną 
odpowiedzialność. Oznacza to, że na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w 
zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody, przestrzeganie zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zasad zakładania 
kamizelek asekuracyjnych oraz dbałość o właściwy przebieg spływu.  

24. Park nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty 
zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu wodnego. 

25. Park nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a 
w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.  

26. Park nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 
uczestnika podczas spływu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty 
fotograficzne itp.) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed 
zamoczeniem, utonięciem zagubieniem, kradzieżą itd. 

27. Zabrania się przekraczania maksymalnej ładowności kajaka oraz liczby osób mogących 
się na nim poruszać. 

28. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego 
zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu 
jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności za jego wypożyczenie. 



29. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są przestrzegania przepisów 
ustawy o ochronie przyrody. W parku zabrania się: 

• palenia ognisk (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych na polu biwakowym w 
Kurowie, Kolonii Topilec i w Topilcu w okolicach wieży widokowej) 

• zakłócania ciszy 
• biwakowania (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych) 
• zanieczyszczania wód, gleby i powietrza 
• chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt 
• niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych i jaj ptasich 
• niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów 

 
30. Dodatkowo, w trakcie spływu: 

- nie wolno spożywać alkoholu i innych środków odurzających, ani palić papierosów, 
- odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu, 
- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innym, 
- wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
- zabrania się kąpania i skakania do wody, 
- stania i kucania w kajaku, 
- stania na burcie, dziobie lub rufie, 
- zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia, 
- wędkowania z kajaka, 
- wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów, 
- należy się stosować do poleceń pracowników Parku i innych instytucji lub służb do tego 
upoważnionych, 
 

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
- dotyczące ochrony konsumenta, 
- ustawy o ochronie danych osobowych, 
- kodeksu cywilnego. 

 

 


