REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU WODNEGO
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności
osób korzystających ze sprzętów wodnych w Zielonym Domku
2. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym
regulaminem.
3. Z chwilą podpisania zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz podpisaniem jego
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt,
za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających
4. Wypożyczane sprzęty wodne są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać
zwrócone do wypożyczalni.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej
sprzęt
6. Opłatę za wypożyczenie opłacana z góry gotówką:
a. SUP:
i. pobiera się z góry w wysokości – 80 zł SUP/doba
ii. Maksymalna waga użytkowania 120 KG
iii. W zestawie są 3 kamizelki asekuracyjne (dla 25-40 kg; 60 – 80 kg; 80 i więcej
kg) – konieczne jest korzystanie z kamizelek zgodnie z wagą użytkownika
7. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz
wiosło, które Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym
jego ponowne wypożyczenie.
9. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego
równowartość w wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia.
Koszt SUP wynosi 1 150 zł; Wiosło – 140 zł; Kapok – 100 zł.
10. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko pod opieką osób pełnoletnich,
które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo oraz ewentualne
szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.
12. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza
miejscami do tego przeznaczonymi

13. Zachowanie się na wodzie:
a. nie wolno spożywać alkoholu i innych środków odurzających,
b. podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
c. zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
d. zabrania się skakania do wody,
e. obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych,
f. nie wolno palić papierosów podczas korzystania ze sprzętu wodnego.
14. każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie
się sprzętu, jego nieszczelnością, uszkodzeniem należy niezwłocznie powiadomić właścicieli
Zielonego Domku.

