REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
PŁYWAJĄCEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W MYŚLIBORZU
Szanowni Goście
Korzystanie z przystani i wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością
i akceptacją obowiązujących tu zasad.
1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego w miesiącach:
lipiec i sierpień czynna jest codziennie w godz. od 11:00 do 19:00.
maj, czerwiec, wrzesień, czynna jest codziennie od 10:00 do 18:00
w pozostałe dni roku po telefonicznym uzgodnieniu pod nr 95 747 25 12
2. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
3. Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby, które ukończyły
18 lat, po okazaniu u pracownika wypożyczalni dokumentu tożsamości.
4. Wypożyczając sprzęt wodny należy obowiązkowo pobrać wyposażenie ratunkowe
(kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do
korzystania ze sprzętu. Należy również ubrać kamizelki.
5. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie dysponujący sprzętem pływającym ponoszą
pełną odpowiedzialność za zabierane ze sobą dzieci.
6. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających
sprzętu pływającego nie wypożyczamy. Wypożyczający ma prawo odmówić
wypożyczenia sprzętu osobom, co do których ma podejrzenie o spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających.
7. Zakazane jest wnoszenie alkoholu na sprzęt pływający – również gdy alkohol jest
zamknięty.
8. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się
znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób sprzęt pływający jest
dopuszczony.
9. Na pokład powinno się wchodzić w obuwiu miękkim, które nie będzie powodowało
niszczenia sprzętu.
10. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do obserwacji warunków
pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
11. Odstępowanie sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru
jest zabronione.
12. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu
użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora
przystani – telefon 95 747 25 12
13. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji
wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który
zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
14. Zabrania się zdejmowania kamizelek asekuracyjnych podczas rejsu.
15. Zabrania się kąpieli i skoków do wody podczas rejsu kajakiem.
16. Maksymalna liczba osób korzystających z roweru wodnego to 4, a z kajaku to 2.
17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego regulaminu pracownik
wypożyczalni może zażądać natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu i
obciążyć klienta kosztami związanymi z holowaniem.
18. W przypadku dużej fali i silnego wiatru lub złych warunków pogodowych
wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
Życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

