Regulamin – stacjonarna wypożyczalnia sprzętu wodnego
1. FU Powiew prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego w systemie stacjonarnym – oznacza to,
że wypożyczony sprzęt musi wrócić do miejsca z którego został wypożyczony w godzinach
pracy wypożyczalni.
2. Opłata za wypożyczony sprzęt jest pobierana z góry podczas wydania sprzętu.
3. Jeżeli czas wypożyczenia przedłuży się od deklarowanego o więcej niż dwie godziny,
Wypożyczający powinien zgłosić ten fakt telefonicznie przedstawicielowi wypożyczalni.
4. W razie rezerwacji sprzętu, Wypożyczający winien wpłacić zaliczkę w kwocie 50% kosztów w
chwili rezerwacji, resztę opłaty uiścić przed wydaniem sprzętu. Rezygnacja i zwrot zaliczki jest
możliwy tylko w wypadku załamania pogody.
5. Sprzęt w momencie oddania powinien być w takim stanie w jakim został wydany.
6. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wydany sprzęt, w razie uszkodzenia czy zgubienia
sprzętu ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości wartości nowego sprzętu lub
naprawy, jeżeli takowa jest możliwa.
7. Zachowanie na sprzęcie pływającym:
 Każdy osoba powinna mieć ubraną kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.
 Nie wyrzucamy śmieci do wody, po powrocie wyrzucamy je do śmietnika, a NIE
zostawiamy w sprzęcie!
 Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.
 Nie wsiadamy do kajaka i nie siadamy na nim, jeśli znajduje się na lądzie lub częściowo
na lądzie, kajak musi znajdować się w całości na wodzie, abyśmy mogli do niego wejść, w
innym wypadku możemy zniszczyć kajak.
 Wsiadamy do sprzętu pojedynczo, w tym czasie druga osoba przytrzymuje sprzęt przy
brzegu/ przy pomoście.
 Nie wstajemy ani niekucamy w kajaku podczas pływania, nie skaczemy ze sprzętu do
wody.
 Nie wolno siadać na kamizelce na lądzie jak i w sprzęcie oraz kąpać się w niej.
8. Sprzęt nie zostanie wydany osobie która jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
9. Wypożyczalnia nie odpowiada za utratę zdrowia i życia osób Wypożyczających sprzęt, oraz
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby wypożyczające sprzęt na
rzecz osób trzecich.
10. Każda osoba wypożyczająca, rezerwująca sprzęt akceptuje powyższy regulamin.

