Załącznik nr 39
do zarządzenia nr ……….….../……………..
z dnia ………….…………………

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZYSTANI "ŻABI KRUK"
1. Operatorem wypożyczalni jest Gdański Ośrodek Sportu.
2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna w godzinach od 8:00- 18:00, z tym że
sprzęt wypożycza się od godz. 9:00 i zwraca się do godz. 16:00.
3. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód
osobisty/prawo jazdy/paszport).
4. Osoba, wypożyczająca sprzęt wodny zobowiązana jest do złożenia oświadczenia
według wzoru określonego niniejszym regulaminem, zapoznania się z klauzulą
informacyjną RODO oraz zawiadomienia obsługi Przystani o stwierdzonych wadach
lub uszkodzeniach sprzętu. W braku takiego zawiadomienia domniemywa się, że
sprzęt wodny został wydany w stanie przydatnym do użytku oraz w stanie wolnym
od uszkodzeń i wad.
5. Przy odbiorze sprzętu wodnego obsługa Przystani sprawdza jego stan.
6. Sprzęt wypożyczany jest zgodnie z dopuszczalnymi przez producenta normami
obciążenia i ilości osób.
7. Operator wypożycza sprzęt pływający wyłącznie w celach rekreacyjnych.
8. Operator wypożycza sprzęt zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Opłata jest pobierana z góry.
10. Wypożyczający zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości 50 zł. Kaucja
podlega zwrotowi po oddaniu sprzętu w stanie niepogorszonym.
11. Jeżeli zwracany sprzęt zostanie uszkodzony kaucja nie podlega zwrotowi i
zostanie zaliczona na poczet przysługującego Operatorowi odszkodowania
(naprawienia całkowitej szkody).
12. W trakcie korzystania ze sprzętu wodnego obowiązkowe jest używanie kamizelki
ratunkowej odpowiednio dobranej do wagi oraz prawidłowo zapiętej.
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13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko pod opieką
dorosłych.
14. Wypożyczający jest zobowiązany do eksploatowania sprzętu wodnego zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym w
umówionym czasie.
15. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Operatora za
wszelkie wyrządzone im szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Zabrania się w szczególności:
a. kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego,
b. wędkowania,
c. wykorzystywania

wypożyczonego

sprzętu

niezgodnie

z

jego

przeznaczeniem,
d. spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
e. i inne.
17. Wypożyczający zobowiązuje się do poruszania się po akwenie zgodnie z
przepisami, ustępując pierwszeństwa wszystkim jednostkom motorowym i
żaglowym.
18. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów miejscowych
ustanowionych przez uprawnioną do tego administrację.
19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytuł nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia lub śmierci.
20. W przypadku przekroczenia deklarowanego

czasu wypożyczenia sprzętu

wodnego lub innych zdarzeniach należy niezwłocznie powiadomić obsługę
przystani.
21. W sprawach nieujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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……………………………………
podpis
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