
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020  Dyrektora SCK-Zamek 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO                                               

NA ZALEWIE W SZYDŁOWCU 

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu, zwana dalej „Wypożyczalnią” 

prowadzona  jest przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, ul. Sowińskiego 2, 

26-500 Szydłowiec. 

2. Osoby korzystające z Wypożyczalni, zobowiązane są zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem i są zobowiązane do jego przestrzegania. 

3.  Zalecenia dla osób korzystających z Wypożyczalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

w Polsce: 

1) nie należy korzystać z Wypożyczalni w przypadku przebywania na 

kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na 

kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną 

o zakażenie, 

2) należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość - 2 metry - od osób 

postronnych na całym obszarze obiektu, jak również w czasie oczekiwania 

w kolejce do Wypożyczalni (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących), 

3) należy unikać zgromadzeń przy stanowisku Wypożyczalni, 

4) należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, 

5) zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) 

podczas kaszlu i kichania, 

6) zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – obowiązkową dezynfekcję rąk przed 

skorzystaniem z usług Wypożyczalni oraz częste mycia rąk wodą z mydłem 

oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi 

powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku, 

7) należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych 

pojemników,  

8) nie należy korzystać z usług Wypożyczalni w przypadku złego samopoczucia  

i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

4. Wypożyczalnia jest czynna w lipcu i sierpniu, codziennie w godzinach 9.30 – 17.30.  

5. Korzystanie ze sprzętu wodnego jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

dostępnym w Wypożyczalni, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu 

tożsamości.  

7. Sprzęt wodny wypożyczany jest na podstawie „Karty wypożyczenia sprzętu wodnego”, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać i założyć obowiązkowe wyposażenie: 

(kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu.  

9. Wypożyczony sprzęt wodny i obowiązkowe wyposażenie – kamizelki ratunkowe lub 

asekuracyjne, są dezynfekowane przez pracowników obsługi Wypożyczalni, po 

każdorazowym wypożyczeniu. 

10. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na 

pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.  

11.  Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających nie 

wypożyczamy sprzętu wodnego.  

12. Zabrania się wchodzenia na pokład sprzętu wodnego w twardym obuwiu.  



13. Na pokładzie sprzętu wodnego może się znajdować jednocześnie tyle osób dla ilu sprzęt 

ten został przeznaczony.  

14. Zachowanie się na wodzie: 

1) wymaga się stosowania do poleceń obsługi Wypożyczalni, 

2) wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm 

społecznych, 

3) zabrania się spożywania alkoholu,  

4) zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

5) zabrania się skakania do wody, 

6) zabrania się wędkowania z pokładu,  

7) zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody.  

15. Osoby korzystające z Wypożyczalni zobowiązane są do: 

1) złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są 

osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  oraz nie przebywają na kwarantannie lub 

pod nadzorem epidemiologicznym oraz podania danych kontaktowych w postaci 

imienia nazwiska, nr tel. kontaktowego osoby korzystającej 

z Wypożyczalni/opiekuna dziecka jak również podpisania przez tę osobę klauzuli 

dot. ochrony danych osobowych, umożliwiającej SCK-Zamek udostępnienie 

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych 

osobowych klienta na wypadek stwierdzenia u któregoś z klientów wypożyczalni 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku osoby niepełnoletniej 

oświadczenie wypełnia opiekun prawny. Odmowa złożenia oświadczenia jest 

równoznaczna z niewypożyczeniem sprzętu pływającego. Dane osobowe osób 

korzystających z Wypożyczalni przechowywane będą przez SCK–Zamek przez 

okres 2 tygodni od dnia wypożyczenia sprzętu.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

2) obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych 

działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom, 

3) używania sprzętu ratunkowego /kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej/. 

16. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom. 

17. Nie dopuszcza się pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi.  

18. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się sprzętu, 

nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić obsługę 

wypożyczalni.  

19. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje 

naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.  

20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, 

utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania 

z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.  

21.  Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego i/lub 

nieprzestrzegania Regulaminu, odpowiada finansowo osoba, której wypożyczono sprzęt.  



22. Osoby naruszające Regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania 

wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu 

pieniędzy. 

23. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), w celach realizacji zamówienia.  

24. Prowadzący Wypożyczalnię nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione na terenie Wypożyczalni, ani w wypożyczonym sprzęcie. 

25. Wnioski i skargi przyjmuje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek , Szydłowiec  

26-500, ul. Sowińskiego 2,  tel. 48 617-10-29, 48 617-02-96, fax. 48 617-10-29, e-mail: 

sekretariat@sckzamek.pl  

26. Numery alarmowe: 

Centrum Powiadomienia Ratunkowego – 112 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu – tel. (48) 617 12 19,  

telefon alarmowy  - 510 121 373 

Policja – 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna – 998 

Gmina Szydłowiec - telefon interwencyjny -  600 223 615 
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Załącznik nr 1do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu wodnego 

na Zalewie w Szydłowcu 

 

 

 

CENNIK WYPOŻYCZENIA 

SPRZĘTU WODNEGO W WYPOŻYCZALNI NA ZALEWIE W SZYDŁOWCU 

 

 

 

 

SPRZĘT 30 min 

Kajak 5,00 zł 

Rower wodny-duży 7,00 zł 

Rower wodny-mały 5,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu 

 

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU WODNEGO  

W WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO NA ZALEWIE W SZYDŁOWCU 
 

Imię i nazwisko osoby korzystającej z Wypożyczalni:  

……………………………………………………………………………………..……………..…… 

Adres zamieszkania: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Dowód tożsamości……………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………….………………. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy: 

Rower wodny duży/rower wodny mały/kajak zostaje wypożyczony osobie korzystającej 

z Wypożyczalni w dniu.......................................... o godzinie............................................... 

Rower wodny duży/rower wodny mały/kajak zostaje oddany do Wypożyczalni 

w dniu.......................................... o godzinie............................................................................ 

Ilość sprzętu wodnego 

(opis):............................................................................................................................................ 

Dodatki(akcesoria):.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pobrana opłata............................................................................................................................ 

 

Oświadczenie: Zapoznałem się ze stanem technicznym sprzętu wodnego, akceptuję warunki 

Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Wodnego na Zalewie w Szydłowcu. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb celów statutowych, archiwalnych 

i statystycznych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, realizacji Regulaminu. 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis osoby korzystającej z Wypożyczalni 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZLICZENIE: 

Data i godzina zdania roweru wodnego dużego/roweru wodnego małego/kajaka do 

wypożyczalni ............................................................................ilość godzin................................ 

Opłata naliczona zgodnie z Regulaminem ….............................................................................. 

Opłata pobrana przed wypożyczeniem sprzętu wodnego............................................................. 

Pozostało do zapłaty/nadpłata....................................................................................................... 

 



……………………………………………………………………………. 
Data i podpis pracownika SCK-Zamek wypożyczającego sprzęt wodny 

Załącznik nr 3do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO NA 

ZALEWIE W SZYDŁOWCU 
 

 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………. 

  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

podczas korzystania z Wypożyczalni Sprzętu Pływającego na Zalewie w Szydłowcu prowadzonej 

przez Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek. 

 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do SCK-Zamek  w razie zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 podczas podczas korzystania z Wypożyczalni Sprzętu Pływającego na Zalewie 

w Szydłowcu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. według mojej wiedzy jestem zdrowy/a i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem,  

2. nie jestem objęty/a nadzorem epidemiologicznym, nie przebywam na kwarantannie oraz nie 

miałem/am w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,  

3. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/am za granicą.  

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych 

informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, 

gdy okaże się, że jestem chory/a – również na odpowiedzialność karną.  

 

Oświadczam, że: 

1. że zapoznałem/łam się i akceptuję  Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Pływającego na Zalewie 

w Szydłowcu  i zobowiązuję się do ich przestrzegania, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb celów statutowych, 

archiwalnych i statystycznych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, realizacji 

Regulaminu. 

 

 

 

………………………..………………………..…..  

 Data, podpis osoby korzystającej w Wypożyczalni 

 

 

 

 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypożyczania sprzętu pływającego 

w Wypożyczalni Sprzętu Pływającego na Zalewie w Szydłowcu, monitoringu potencjalnych zagrożeń 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania 

działań prewencyjnych oraz wspierających dla pracowników jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit d RODO w związku z art. 32 

a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. 

 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu 

zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. 

 

................................................................................ 
Data, podpis osoby korzystającej w Wypożyczalni 

 

 


