REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy BartBoss Justyna Kołodziej z siedzibą
w Chobienii ul. Laskowa 3, posiadający NIP 614-154-79-04.
2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z
treścią niniejszego REGULAMINU i do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Korzystanie ze sprzętu jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
dostępnym w wypożyczalni oraz na stronie internetowej.
4. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry za zadeklarowany czas jego
używania w oparciu o cennik. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu
wypożyczenia sprzętu upoważnia właściciela wypożyczalni do obciążenia
wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.
5. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie wypełnionego przez
wypożyczającego formularza wypożyczenia sprzętu.
§ 2.
Zasady oraz warunki korzystania z łodzi
1. Wydanie sprzętu wypożyczającemu następuje na podstawie okazania ważnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem ( np.: legitymacja uczniowska,
studencka, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) wypożyczającego.
Wypożyczający zobowiązuje się do przedłożenia wymienionych dokumentów pod
rygorem odmowy wypożyczenia sprzętu.
2. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po
uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja
podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu w stanie w jakim został on
wypożyczony.
3. Wypożyczający musi mieć ukończone 18 lat.
4. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni wypożyczający sprzęt mogą zabrać na pokład
osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.
5. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających
sprzętu nie wypożyczamy.

6. Wypożyczając sprzęt należy pobrać obowiązkowe wyposażenie: (kamizelki
ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu.
- na pokładzie sprzętu wodnego może się znajdować jednocześnie tyle osób dla ilu
sprzęt ten został przeznaczony. (w przypadku Naszych łódek liczba ta wynosi 45osób)
7. Wypożyczającym sprzęt zabrania się:
a) spożywania alkoholu lub korzystania z innych środków odurzających w czasie
wypożyczania sprzętu.
b) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby
pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
c) zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom,
d) pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi.

8. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z
jego przeznaczeniem,
b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
c) zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego
sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
d) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
e) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
f) obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej dostarczonej przez
wypożyczalnie.
g) obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych
działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
h) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi
turystycznej i sportowej, przepisów ochrony przyrody oraz przepisów o ruchu
drogowym,

i) o każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się
sprzętu, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić
właściciela wypożyczalni.
j) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu
zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, wypożyczający
zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i
powiadomienia o zaistniałym fakcie właściciela wypożyczalni.
9. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania
sprzętu, łódki oraz jej sterowania. W przypadku braku wiedzy na temat użytkowania
sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie
Wypożyczalnię, w takim przypadku w chwili wydania sprzętu wypożyczalnia
przeszkoli wypożyczającego z obsługi sprzętu.

§ 3.
Postanowienia końcowe
1. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu i/lub
nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada finansowo osoba wypożyczająca sprzęt,
która zostanie obciążona wszystkimi kosztami związanymi z naprawą powstałej
szkody.
2. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu,
na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu
równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub
osprzętu.
3. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego
korzystania z wypożyczonego sprzętu i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
4. Wypożyczalnia nie odpowiada za szkody powstałe wobec osób trzecich w wyniku
użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego. Za szkody wyrządzone osobie trzeciej
odpowiada Wypożyczający.
5. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu siedziby firmy, chyba że strony w
formularzu ustaliły inaczej.

6. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.
7. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół
zniszczenia sprzętu, który jest wypełniany przez właściciela wypożyczalni przy
udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia
wyrządzonej szkody.

