Myślenice, 1.04.2019r.
Regulamin spływów pontonowych Justyna Kubica Active Move
•

Wzięcie udziału w spływie odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
Należność powinna zostać uregulowana przed usługą.

•

Osoby nieletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich które
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, za ich zachowanie oraz ewentualne szkody.

•

Każdy uczestnik jest świadom ryzyka urazu i nieszczęśliwych wypadków jakie niesie za
sobą rekreacyjne uprawianie sportów, w tym spływów pontonowych na górskiej rzece
Dunajec.

•

Każdy uczestnik ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie.

•

Firma Active Move nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników, oraz za szkody rze czowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie i po spływie.

•

Uczestnik zabiera ze sobą wszystkie prywatne przedmioty na własną odpowiedzialność.
Firma Justyna Kubica Active Move nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia,
uszkodzenia lub zagubienia rzeczy.

•

Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorówsterników.

•

Podczas spływu zabrania się spożywania alkoholu, oraz palenia papierosów.

•

Uczestnik odpowiedzialny jest za powierzony sprzęt i ponosi koszty jego zaginięcia lub
uszkodzenia.

•

Sprzęt zwracany musi być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

•

Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenie sprzętu uczestnik zwraca
równowartość w wysokości 100% jego ceny rynkowej bez względu na stopień jego
zamortyzowania.

•

Na każdej jednostce musi znajdować się tyle kamizelek asekuracyjnych ile osób się na niej
znajduje. Kamizelki należy nałożyć na siebie podczas pływania. Muszą one być zapięte.
Obowiązuje bezwzględny zakaz ich zdejmowania.

•

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Pienińskiego Parku Narodowego.
Zabrania się hałasowania, śmiecenia do wody, palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz
opuszczania pontonów poza strefą przeznaczoną do wsiadania i wysiadania.

•

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury podczas
przebywania na wodzie w stosunku do innych osób.

•

Firma Active Move nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się osób biorących
udział w spływie, a zwłaszcza za szkody jakich mogłyby one dokonać w stosunku do innych
osób lub firm.

•

Osoby naruszające regulamin firmy Active Move będą zobowiązane do zakończenia
uczestnictwa w spływie niezależnie od czasu przebywania na wodzie. Nie będą miały one
możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.

•

Wszystkie sprawy sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W
przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla firmy
Active Move.

•

Wzięcie udziału w spływie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

