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nr. Dow os  nr. Dow os  
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liczba wioseł  liczba wioseł  
liczba kapoków  liczba kapoków  

Oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem wynajęcia kajaków 

i akceptuję wszelkie jego warunki 
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oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty 

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. " Oświadczam że zapoznałem 

się z punktem 59 i 60 Regulaminu Park Linowy Adrenalina w Obornikach oraz 

Regulaminem Wypożyczenia Kajaków. 
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się z punktem 59 i 60 Regulaminu Park Linowy Adrenalina w Obornikach oraz 

Regulaminem Wypożyczenia Kajaków. 
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