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WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 

                       OSiR w Gryfinie -2022 rok
           
             KAŻDA OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA SPRZĘT PŁYWAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANA 
PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ PONIŻSZYM PRZEPISOM I POLECENIOM PRACOWNIKÓW .

1. Sprzęt  pływający  wypożyczany  jest  przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  codziennie  w

godzinach 1000 – 1800 , sobota- niedziela do  godz. 1900.

2. Ze  sprzętu  pływającego  może  korzystać  osoba,  która  ukończyła  16  lat  i  przedstawi  dokument

tożsamości .

3. Podstawą wypożyczenia sprzętu jest uiszczenie opłaty pracownikowi obsługi, oraz dokonanie wpisu w

dzienniku pływań.  Dowód wpłaty należy zostawić do kontroli.

4. Osoby pełnoletnie  (ukończone  18  lat)  mogą  zabrać  ze  sobą  drugą  osobę.  Osoby przebywające  na

sprzęcie pływającym zobowiązane są posiadać na sobie kapoki lub kamizelki ratunkowe. Minimalna

ilość sprzętu ratunkowego dla danej jednostki to:

kajak i deska SUP - 1 kamizelka na każdą osobę,

5. Na jednostce nie może przebywać więcej osób niż ilość określona w instrukcji eksploatacji.

6. Ze względu na przebiegający przez rzekę szlak żeglugowy, nie należy odpływać daleko od brzegu.

7. W czasie przepływania szlakiem żeglugowym innych jednostek (barki, jachty, łodzie motorowe itp.)

należy zachować szczególną ostrożność.

8. Przepływanie przez szlak żeglugowy ograniczamy do niezbędnego minimum.

9. Do kajaka wsiadamy na wodzie.

10. Wypożyczający od momentu dokonania wpisu w dzienniku pływań, do momentu zwrotu jednostki i

dokonania  adnotacji  w  dzienniku  pływań,  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  i  prawną  za

wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek eksploatacji jednostki pływającej.

11. Wypożyczający od momentu dokonania wpisu w dzienniku pływań, do momentu zwrotu jednostki i

dokonania  adnotacji  w  dzienniku  pływań,  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  utratę,

zniszczenie, braki i uszkodzenia jednostki pływającej  i jej wyposażenia.

12. Zabrania się:

 zabierania na jednostki pływające większej ilości osób niż przewidują to odnośne przepisy,

 korzystania z jednostek pływających w stanie nietrzeźwym,

 siadania na burtach, dziobie i rufie,

 stania i kucania w kajaku,

 używania kapoków i kamizelek ratunkowych jako siedzeń i oparć,

 podpływania do jednostek korzystających ze szlaku wodnego,

 skakania i kąpieli ze sprzętu pływającego,

 dopływania do tam i zapór  na odległość mniejszą  niż 50 m,

 zamieniać się miejscami na łodzi,

 odstępowania sprzętu pływającego innym osobom,

 dopływania do brzegów z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (  np. wypożyczalnia,

nabrzeże, przystań itp.),



 zabierania zwierząt na sprzęt pływający,

 wędkowania ,

 wyrzucania odpadów i śmieci do rzeki.

13. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:

              ▪      przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi turystycznej,

              ▪      natychmiastowego reagowania na sygnały oznaczające niebezpieczeństwo,

              ▪      udzielania wszelkiej pomocy każdej jednostce pływającej czy osobie znajdującej się w

                     niebezpieczeństwie, dbając o bezpieczeństwo własnej jednostki pływającej i załogi,

              ▪      niezwłocznego zawiadomienia pracownika obsługi o wszelkich wypadkach i innych

                      wydarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania ze sprzętu pływającego,

                     który eksploatuje lub innych jednostek pływających,

               ▪    zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym

                     bezpieczeństwu własnemu i innym,

              ▪      zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie i dobrym stanie technicznym,

              ▪      zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze sprzętu pływającego

                     oraz przebywania na pomoście,

              ▪      założenia kamizelki asekuracyjnej przed wejściem na jednostkę pływającą. 

14. Do kontroli jednostek pływających upoważnione są:

 osoby wyznaczone przez kierownictwo Ośrodka,

 policja i ratownicy WOPR.

15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad  podlega karze grzywny (mandatu) i wyklucza z korzystania ze

sprzętu pływającego..
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