Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego
I. Informacje ogólne
1. Wypożyczanie sprzętu kajakowego to podstawowe zadanie funkcjonującej Wypożyczalni.
2. W ramach tego działania do obowiązków Wypożyczalni sprzętu kajakowego należy:
 wypożyczanie sprzętu kajakowego,
 dowożenie sprzętu do miejsca wodowania i odbiór sprzętu po zakończonym spływie,
 dowiezienie uczestników spływu, którzy dojechali do miejsca zwodowania kajaków własnym środkiem
transportu, do miejsca zaparkowania pojazdu,
 prowadzenie szerokiej akcji promującej zdrowy styl życia, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na grożące
niebezpieczeństwa związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania ze sprzętu kajakowego,
3. Spływy kajakowe, organizowane w oparciu o wypożyczony sprzęt kajakowy, realizowane są przez wypożyczających,
we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
II. Zasady rezerwacji sprzętu kajakowego
1. Rezerwacja kajaków odbywa się poprzez Internet lub telefoniczne zgłoszenie w terminie przynajmniej na dzień
przed planowanym wypożyczeniem kajaków.
2. Rezygnacja z rezerwacji powinna nastąpić najpóźniej na dzień przed planowanym spływem.
3. Rezerwujący mogą zgłosić rezygnację z zarezerwowanego sprzętu do godz. 8.00 dnia, na który dokonali rezerwacji
w przypadku znacznego pogorszenia się pogody /ulewny deszcz, burza/.
4. Zmiana terminów rezerwacji sprzętu kajakowego jest możliwa na wniosek każdej ze stron i za zgodą stron.
5. W przypadku zarezerwowania mniej niż 5 kajaków na spływ Wypożyczalnia zrezygnuje z wypożyczenia kajaków
i powiadomi zainteresowanych telefonicznie najpóźniej do godz.22.00 dnia poprzedzającego datę rezerwacji
kajaków.
III. Zasady wypożyczania sprzętu kajakowego
1. Wypożyczającymi sprzęt kajakowy mogą być osoby pełnoletnie, deklarujące umiejętność pływania, trzeźwość
i brak odurzenia narkotykowego. Osobom nie spełniającym tych kryteriów sprzęt kajakowy nie będzie
wypożyczony.
2. Organizatorzy – instruktorzy spływów kajakowych organizowanych dla uczniów i młodzieży do lat 18 zobowiązani
są do posiadania karty pływackiej.
3. Osoby indywidualnie wypożyczające sprzęt obowiązane będą do okazania dokumentu tożsamości, który posłuży do
sporządzenia ”Listy osób, które indywidualnie wypożyczyły sprzęt kajakowy” - zał. nr 1 do regulaminu
wypożyczania sprzętu kajakowego.
4. Organizatorzy grupowych spływów kajakowych zobowiązani są przedłożyć podpisaną przez siebie listę uczestników
spływu, zgodnie z zał. nr 2 do regulaminu.
5. Listy, o których mowa w pkt 3 i 4 (zał. nr 1 i 2 do regulaminu) będą dokumentować wypożyczenie sprzętu, a także
jego zwrot.
6. Wypożyczanie zarezerwowanego sprzętu rozpoczyna się o godzinie 9.00 - 9.30, a odbiór najpóźniej o godzinie 18,
chyba, że strony uzgodnią inne godziny wypożyczenia i odbioru sprzętu.
7. Wypożyczenie sprzętu jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu wypożyczania sprzętu kajakowego.
IV. Zasady odpowiedzialności
1. Wypożyczalnia sprzętu odpowiada za :
 wypożyczenie sprawnego sprzętu kajakowego,
 terminowe dowiezienie wypożyczonego sprzętu w uzgodnione miejsce wodowania,
 terminowy odbiór wypożyczonego sprzętu z miejsca zakończonego spływu,
 niezwłoczny zwrot środków należnych wypożyczającemu sprzęt kajakowy.
2. Osoby wypożyczające sprzęt kajakowy odpowiadają za pożyczony sprzęt do wysokości powstałej szkody (koszt
zakupu zniszczonego/zagubionego/utraconego sprzętu lub koszt jego naprawy).
3. W przypadku uszkodzenie sprzętu, zniszczenia, utraty sporządzony zostanie „Protokół szkody”- zał. nr 3 do
regulaminu , który będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania.
4. W przypadku braku sprawcy uszkodzenia/zniszczenia/zagubienia/utracenia kajaka szkodę pokrywają solidarnie
osoby korzystające z wypożyczonego kajaka.
5. Osoby wypożyczające sprzęt odpowiadają za własne zachowanie się na spływie, a w szczególności za szkody, jakie
mogą spowodować innym osobom lub firmom.
6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci
uczestników spływów. Wskazane jest ubezpieczyć się, na własny koszt, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingach samochody, a w szczególności za
kradzieże, uszkodzenia, dewastacje, włączając w to szkody wywołane siłami natury.
8. Spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług w pierwszej kolejności rozwiązywane będą na drodze polubownej
lub przez sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
V. Postanowienia końcowe
1. Osoby wypożyczające sprzęt kajakowy bezwzględnie stosują się do zaleceń właściciela Wypożyczalni lub jego
przedstawiciela oraz do regulaminu wypożyczania sprzętu kajakowego.
2. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminy będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego
sprzętu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
3. Zaleca się zapoznanie z zakładką „Poradnik”, zawartej na stronie www.

