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Regulamin wypożyczalni kajaków Justyna Kubica Active Move
•

Warunkiem niezbędnym do wypożyczenia kajaka jest podpisanie w dniu
wypożyczenia oświadczenia przez każdego pełnoletniego wypożyczającego.

•

Podpisując oświadczenie każdy wypożyczający potwierdza akceptację niniejszego
regulaminu oraz oświadcza, że:
•

Jego stan zdrowia umożliwia mu rekreacyjne uprawianie sportu

•

Jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

•

Jest świadom ryzyka urazu i nieszczęśliwych wypadków jakie niesie za sobą
rekreacyjne uprawianie sportów, w tym pływanie na kajaku na górskiej rzece
Dunajec.

•

On jak i również osoby niepełnoletnie znajdujące się pod jego opieką
wypożyczają kajak na własną odpowiedzialność

•

Nie jest pod wpływem alkoholu oraz żadnych substancji odurzajacych

•

Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
Należność powinna zostać uregulowana przed wypożyczeniem sprzętu.

•

Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Nie
obsługuję się osób niepełnoletnich, osób pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

•

Osoby nieletnie mogą wypożyczać kajak tylko pod opieką osób pełnoletnich które
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, za ich zachowanie oraz ewentualne
szkody.

•

Wypożyczenie kajaków jest możliwe tylko dla osób posiadających umiejętność
pływania wpław.

•

Wypożyczający ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie.

•

Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i
wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez
wypożyczających i na własną ich odpowiedzialność oraz ryzyko.

•

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia lub śmierci wypożyczających, oraz za szkody
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po wypożyczeniu
sprzętu.

•

Wypożyczający zabiera ze sobą wszystkie prywatne przedmioty na własną
odpowiedzialność. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia,
uszkodzenia lub zagubienia rzeczy.

•

Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i o czasie wcześniej ustalonym
przez wypożyczającego i wypożyczalnie.

•

Za niezwrócenie wypożyczonego sprzętu we wcześniej ustalonym miejscu i
czasie, wypożyczający ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100% należności
pobranej za wypożyczenie.

•

Inne niż to ustalono terminy, miejsca i godziny oddania sprzętu muszą zostać
zaakceptowane przez wypożyczalnie i wypożyczającego.

•

Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt i ponosi koszty
jego zaginięcia lub uszkodzenia.

•

Sprzęt zwracany wypożyczalni musi być w stanie umożliwiającym ponowne
wypożyczenie.

•

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

•

Wypożyczający zobowiązany jest to sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu
pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag
wydającemu sprzęt.

•

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.

•

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

•

Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
kultury podczas przebywania na kajaku w stosunk u do innych osób na
jednostkach pływających.

•

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się osób
wypożyczających od niej sprzęt, a zwłaszcza za szkody jakich mogłyby one
dokonać w stosunku do innych osób lub firm.

•

Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do oddania sprzętu
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 wypożyczalni.

•

Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich
warunków zawartych w regulaminie.

