
UMOWA NAJMU

Zawarta dnia ___________ pomiędzy  Gospodarstwem Agroturystycznym Magiczna 
Rzeka zwanym dalej  wynajmującym, a ___________________________________ 
zamieszkałą (-ym) w ________________ przy ul____________________________ 
_________ nr. tel. _______________ legitymującą (-ym) się ___________________ 
nr. _______________ wydanym przez ____________________________________
______________ zwaną (-ym) dalej najemcą.

Przedmiotem wypożyczenia jest _________________________________________ 
___________________________________________________________________
Wypożyczany sprzęt posiada następujące wyposażenie:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________

UWAGI 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Okres wypożyczenia od dnia __________________ godz. __________
do dnia __________________ godz. __________
Odpłatność za wypożyczenie ___________________________
za dowóz _________________________________
Wpłacono __________________ słownie zł _______________________________
___________________________________________________________________

Ostateczne  rozliczenie  nastąpi  w  momencie  zwrotu  sprzętu. 
WARUNKI UMOWY:
1. Najemca zapoznał się z zamieszczonymi na odwrocie warunkami wypożyczenia 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy
2.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności
3. W sprawach nieuregulowanych umową strony będą stosować przepisy Kodeksu 
Cywilnego
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron

____________________________                   ______________________________
Podpis przedstawiciela                                      Podpis najemcy - organizatora spływu
GA Magiczna Rzeka                                     



WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

1. Do wynajęcia sprzętu z G A Magiczna Rzeka przez naszych gości wymagane 
jest ukończenie 18 lat, przedstawienie dowodu osobistego, prawa jazdy lub 
innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość najemcy.

2. Za  sprzęt  odpowiedzialność  ponosi  osoba  fizyczna,  bądź  prawna,  z  którą 
została zawarta umowa najmu.

3. Należność za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry.
4. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu podczas eksploatacji na szlaku 

wodnym, bądź podczas transportu należy skontaktować się z GAMR
5. Koszt usunięcia uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji 

lub zaniedbania ponosi najemca.
6. Wysokość  kosztów  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonego  sprzętu  określa 

GAMR na podstawie cen rynkowych.
7. Najemca, będący jednocześnie organizatorem wyprawy,  podpisując umowę 

najmu  przyjmuje  do  wiadomości,  że  wypożyczalnia  nie  ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki na wodzie.

8. Najemca oświadcza, iż wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.
9. Najemca podpisując umowę najmu zobowiązuje się do uiszczenia opłat z niej 

wynikających, nawet jeśli wyrazi chęć wcześniejszego zwrotu sprzętu.
10. Najemca  otrzymuje  od  wynajmującego  sprzęt  w  stanie  czystym  i  w  takim 

stanie go oddaje.
11. Najemca może oddać nie umyty sprzęt pod warunkiem uiszczenia opłaty w 

wysokości 5 zł od każdego pontonu lub 10zł za łódź.
12. Za  mienie  najemcy  zniszczone,  bądź  zagubione  podczas  wypożyczenia 

sprzętu wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności.
13.Najemca zobowiązany jest do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Gospodarstwo 
Agroturystyczne Magiczna Rzeka – Bogdan Kosiorek w siedzibą w Bednarach ul 
Leśna 29 99-416 Nieborów zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  w  celach 
marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. 
Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie 
zmieni  się  cel  przetwarzania.  Oświadczam,  że  zostałam(em)  poinformowana(y)  o 
przysługującym  mi  prawie  dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  oraz  ich 
poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.

Adres e-mail : ____________________________________


