Załącznik do Karty Wypożyczenia

Regulamin wypożyczania sprzętu.
1. Łodzie żeglarskie wraz z wyposażeniem są własnością Stowarzyszenie Sportowe Pasje z siedzibą w
Stradunach, ul. Kościuszki 27C zwane dalej Wypożyczającym.
2. Sprzęt pływający wypożyczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą
Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz akceptują
warunki niniejszego Regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na oświadczeniu w karcie
Wypożyczenia.
3. Wypożyczający przed wydaniem łodzi musi spełnić następujące wymagania
- być pełnoletni (jako kierownik statku odpowiada prawnie za załogę, łódź i osprzęt)
- posiadać niezbędne umiejętności do prowadzenia łodzi (odpowiedni patent)
- legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent)
- podpisać oświadczenie i uiścić opłatę cennikową
- wpłacić kaucję zwrotną.
- osoba wypożyczając łódź żaglową musi posiadać co najmniej jeden sprawny telefon, którego numer
musi być czytelnie wpisany w oświadczeniu.
4. Cenniki określają wysokość opłat za:
- wypożyczenie łodzi w czasie deklarowanym
(od wydania łodzi do przybicia do brzegu)
- czas ponad deklarowany
- zagubiony sprzęt oraz uszkodzenia łodzi
- kaucję zwrotną (zwracaną po zdaniu kompletnego sprzętu i bez uszkodzeń)
5. Wypożyczający może:
a) odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na:
- prognozowane warunki pogodowe
- niska ocenę umiejętności żeglarskich wypożyczającego
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu
b) zwolnić członka Stowarzyszenie z kaucji i opłaty
c) zwolnić z opłaty za czas ponad deklarowany w przypadku awarii sprzętu.
6. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.
7. Opłata pobierana jest z góry według cennika wg. deklarowanego czasu wypożyczenia.
8. Karta wypożyczenia jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta Umowy zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym regulaminie.
9. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
sprzętu.
10. Klient odbierający sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak
reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisania Karty wypożyczenia jest potwierdzeniem, że Klient
odebrał sprzęt pozbawiony wad.
11. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie w jakim był w momencie wypożyczenia
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12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat żeglowania i eksploatacji sprzętu i
zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
13. Klientowi zabrania się użyczania sprzętu osobom trzecim.
14. Wypożyczalnie nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich
i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
15. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczający nalicza opłatę w wysokości
ustalonej w cenniku.
16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w
ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w
całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
17. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu
zwrotu poinformować Wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania
akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie
lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje
zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i
zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub
cenę naprawy. W przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia
wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenie lub braku. Klient, który nie
wpłacił kaucji zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie
zwrotu sprzętu.
19. Użytkownikowi zabrania się:
- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
- spożywania alkoholu w czasie dysponowania sprzętem
- wykorzystywania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
- zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
20. Użytkownik sprzętu zobowiązany jest do:
- przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
- zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki,
- opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
- zwrotu sprzętu w stanie w jakim został pobrany,
- kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

