REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW/KANADYJEK
- DLA INDYWIDUALNYCH SPŁYWÓW KAJAKOWYCH
wypoczynek integracja przygoda
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Uczestnicy spływu indywidualnego (bez opieki instruktora/ratownika) biorą udział w spływie na
własną odpowiedzialność i ryzyko. PT SZOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
Wynajmującego i uczestników spływu.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Opiekunowie zobowiązani są do
zapewnienia dzieciom i osobom nieletnim podstawowych zasad bezpieczeństwa w ramach
bezpośredniej opieki w czasie trwania spływu.
Dzieci i młodzież do lat 16 powinni korzystać z kajaka/kanadyjki w towarzystwie osoby dorosłej.
PT SZOT wynajmuje kajaki/kanadyjki zgodnie z cenami podanymi na stronie www.szot.pl.
Minimalnym okresem wynajmu sprzętu jest dzień, liczony od rana do wieczora. Warunkiem rezerwacji
sprzętu jest wpłata przedpłaty.
Mailowa rezerwacja obejmuje liczbę wynajmowanych kajaków/kanadyjek, datę i godzinę transportu
na miejsce rozpoczęcia spływu oraz datę i planowane miejsce odbioru sprzętu /i uczestników/,
ewentualne dodatkowe świadczenia.
Odbiór kajaków/kanadyjek /i osób/ i transport powrotny z umówionego miejsca PT SZOT realizuje do
godz. 18:00. (Chyba, że ustalenia/umowy indywidualne stanowią inaczej). Wynajmujący zobowiązany
jest tak zaplanować trasę spływu, aby transport powrotny świadczony przez PT SZOT nie był
późniejszy od wskazanej godziny. Niezastosowanie się spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów ze
strony Wynajmującego.
W przypadku rezygnacji bądź częściowej rezygnacji z zarezerwowanego sprzętu /kajaków, kanadyjek/
nie przysługuje zwrot należności za okres lub sprzęt niewykorzystany. Prosimy o rozważną rezerwację
sprzętu. Sezon turystyczny jest krótki a chętnych wielu.
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
Przestrzegania przepisu o obowiązku płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej w czasie
całego okresu przebywania na wodzie w kajaku/kanadyjce.
Nie spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających przed i w czasie
spływu.
Przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności:
o płynięcia w kajaku, zabronione jest pływanie na wierzchu kajaka,
o nie pozostawiania wypożyczonego sprzętu pływającego (kajaków, kanadyjek) i pozostałego
wyposażenia bez opieki w czasie etapów,
o pozostawienia sprzętu pływającego (kajaków, kanadyjek) w miejscach noclegowych
zabezpieczonego na noc – jednostki ułożone do góry dnem na brzegu, wewnątrz wiosła. Sprzęt
asekuracyjny i siedziska należy zabrać ze sobą do obiektu noclegowego / namiotu.
Przestrzegania ochrony środowiska, przepisów w zakresie p/pożarowym, przepisów prawa
wodnego. Obowiązuje zakaz zanieczyszczania trasy spływu i miejsc biwakowania.
Uczestnik spływu ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny umiejętności pływania i stan
zdrowotny swój oraz towarzyszących mu członków rodziny, w szczególności osób niepełnoletnich.
Wynajmujący odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową. W
przypadku uszkodzenia Wynajmujący pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
Wynajmujący zobowiązany jest również do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez
siebie, jak i przez uczestników zgłoszonych przez niego, w szczególności kosztów szkody powstałej w
przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez Organizatora sprzętu
pływającego i innego wyposażenia.
Po zakończeniu spływu Wynajmujący ma obowiązek zdać wypożyczony sprzęt pływający z
wyposażeniem w biurze PT SZOT w stanie czystym – bez śmieci, liści, piasku i błota.
Kamizelka asekuracyjna i siedzisko stanowią wyposażenie kajaka i nie służą do siedzenia na trawie, w
szczególności przy ognisku! W przypadku mocno zabrudzonego sprzętu przy zwrocie pobierana
będzie dodatkowa opłata za czyszczenie – 10 zł/kamizelka asekuracyjna/siedzisko/kajak/kanadyjka.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty materialne uczestników spływów.
Życzymy udanego spływu kajakowego!

