REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 10:00 do 18:00.
2. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne - zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Sprzęt wodny mogą wypożyczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe
lub asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.
5. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu
kaucji o równowartości wypożyczonego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu
bez zastrzeżeń.
6. Po spłynięciu do przystani (molo) należy jednostkę przycumować i niezwłocznie zgłosić się do osoby
odpowiedzialnej za rozliczenie wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.
7. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną
rozpoczętą godzinę według cennika.
8. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego
przeznaczonymi.
9. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
10. Osoba wypożyczająca odpowiada materialnie za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty
uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
11. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów
alkoholowych lub środków odurzających.
12. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych ile osób się na niej
znajduje.
13. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: obserwowania warunków pogodowych i w razie
potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom, o
używaniu sprzętu asekuracyjnego (osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie
kamizelkę asekuracyjną).
14. Użytkownikom sprzętu zabrania się: wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych, odstępowania sprzętu pływającego
innym osobom i pozostawiania go bez dozoru, picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką
pływającą.
15. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego
sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy
powstałej szkody.
16. Zachowanie się na wodzie:
- nie wolno spożywać alkoholu,
- podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
- zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nabrzeżach kamienistych,
- zabrania się skakania do wody,
- należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych,
- obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych
17. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np.. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się łodzi,
nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
18. Zakazuje się kąpieli w kapokach.
19. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczalnia sprzętu jest wstrzymana.
20. Należy przestrzegać odległości minimum 20 m od nabrzeża w miejscu w którym wędkują wędkarze.
21. Wypożyczanie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 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, (skanowanie dokumen tu
pozwalającego na zidentyfikowanie klienta).

