Regulamin spływu kajakowego

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane
dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej Najemcą, które okażą
dokument tożsamości.
2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
3. Najemca wnosi zadatek za wypożyczenie sprzętu w wysokości 50% ceny wypożyczenia w
terminie co najmniej 7 dni przed datą realizacji usługi, chyba że przyjęto inne ustalenia.
4. Zadatek płatny jest gotówką lub na konto: nr 73 1020 2137 0000 9702 0101 4133
z podaniem nazwiska Najemcy i terminu wypożyczenia.
5. Pozostałą kwotę Najemca uiszcza najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.
6. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z zamówionego sprzętu w terminie
krótszym niż 3 dni przed datą realizacji usługi, o ile nie jest to spowodowane załamaniem
pogody.
7. Podstawą wydania sprzętu jest podpisanie oświadczenia.
8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że Najemca,
uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Wpłacony zadatek w takim wypadku nie będzie zwracany.
9. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone
do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu
pieniędzy.
10. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi wypożyczalni.
11. Organizatorem spływu kajakowego jest Najemca - osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu
sprzętu w wypożyczalni.
12. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach
poczynionych wcześniej z wypożyczalnią. Organizator może upoważnić inną osobę do
kontaktów z wypożyczalnią.
13. Organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając
odpowiedzialność za niego.
14. Wypożyczalnia na zlecenie Najemcy przewozi sprzęt na miejsce rozpoczęcia spływu,
a także odbiera go z miejsca zakończenia spływu. Opłata za transport pobierana jest zgodnie

z obowiązującym cennikiem. Długość trasy przewozu ustalana jest na podstawie wskazań
licznika samochodu przewożącego sprzęt. Punktem rozpoczęcia i zakończenia pomiaru jest
siedziba wypożyczalni.
15. Najemca może przewozić sprzęt własnym środkiem transportu.
§ 2 STAN TECHNICZNY SPRZĘTU
1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również
zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Najemca stwierdza własnym
podpisem.
2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w zamówieniu
zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, wypożyczalnia obciąży
Najemcę kosztami sprzętu .
4. Sprzęt nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do
zawodów sportowych.
§ 3 OBOWIĄZKI NAJEMCY JAKO ORGANIZATORA
1. Do obowiązków Najemcy należy:
1. korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie zasadami jego prawidłowej
eksploatacji,
2. korzystanie ze sprzętu zgodnie z prawem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, a w
szczególności Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad używania
sprzętu :
a) przewozić najwyżej taką liczbę osób, na jaką przeznaczony jest sprzęt,
b) nie holować innego sprzętu wodnego,
c) nie zatapiać sprzętu,
d) nie korzystać ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
3. dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu,
4. zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami i kradzieżą,
5. zwrot sprzętu w umówionym terminie, w stanie technicznym nie pogorszonym.
2. W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia
i niezwłocznego zawiadomienia wypożyczalni o powstałej szkodzie.

3. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie
zawinionych przez Najemcę, obowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od
uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia wypożyczalni i wezwania na miejsce
zdarzenia Policji.
4. W przypadku kradzieży sprzętu Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie
o tym fakcie Policję i wypożyczalnię.
5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do
bezpłatnego używania lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody wypożyczalni.
§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY JAKO ORGANIZATORA
1. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu będącego następstwem
jakichkolwiek przyczyn.
2. W przypadku utraty, zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany będzie do jego
odtworzenia lub zwrotu jego równowartości.
3. W przypadku uszkodzenia sprzętu, koszty napraw obciążają Najemcę.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe
na skutek używania sprzętu na mieniu i zdrowiu osób trzecich.
5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu.
§ 5 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPŁYWU
1. Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z
Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
(Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz
Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)
2. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach,
na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się
na szlaku, oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie oraz
wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do
pokrycia kosztów ich naprawy.
4. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
5. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych
organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od
prawnego opiekuna.

6. Osoby nieletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie i ewentualne szkody, które mogą wyrządzić.
7. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy
stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną
odpowiedzialność.
8. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Na prośbę
organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest
lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną
grupę.
§ 6 TERMINARZ
1. Wypożyczenie sprzętu wodnego odbywa się w sezonie przez siedem dni w tygodniu.
2. Umowa wypożyczenia może być zawarta na dzień lub dni. 1 dzień przyjmuje się jako
najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
3. Sprzęt zostaje wydany Najemcy w określonym w umowie wypożyczenia dniu.
4. Sprzęt zostanie zwrócony wypożyczalni w określonym w umowie wypożyczenia dniu..
5. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do wypożyczalni Najemca zostanie
obciążony dodatkową płatnością za kolejne godziny przedłużenia wypożyczenia stosownie do
ceny wypożyczenia sprzętu.
6. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być
zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
7. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu,
wypożyczalnia rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej
odpowiednią.
8. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstaw do zwrotu części opłat.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym
terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to
szkody wywołane siłami natury.

4. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez wypożyczalnię w pierwszej
kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy
w Bolesławcu właściwy dla siedziby wypożyczalni.
7. Rezerwacja i/lub wypożyczenie sprzętu lub innych usług w wypożyczalni jest
jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

