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REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO
W WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW PTTK W ELBLĄGU, PRZY UL. RADOMSKIEJ 5
Postanowienia ogólne:
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- Regulaminie – oznacza to Regulamin wypożyczenia kajaków i oprzyrządowania z nimi
współpracującego od Wypożyczalni Kajaków PTTK w Elblągu na spływy kajakowe organizowane przez
OSOBY
Wypożyczające Kajaki na własną odpowiedzialność.
- Wypożyczającym kajaki – oznacza to osobę, osoby wypożyczające (wynajmujące) kajaki i
oprzyrządowanie z nimi współpracujące od Wypożyczalni Kajaków PTTK w Elblągu na spływ kajakowy
organizowany na własną odpowiedzialność przez osoby Wypożyczające kajaki. Wypożyczanie
sprzętu kajakowego odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
- Umowie wypożyczenia kajaków – oznacza to podpisanie stosownego oświadczenia u wydającego
sprzęt na wypożyczenie kajaków i oprzyrządowania z nimi współpracującego od Wypożyczalni
Kajaków PTTK w Elblągu oraz ewentualne wskazanie miejsc dowiezienia wypożyczonych kajaków na
spływ organizowany na własną odpowiedzialność przez Wypożyczających Kajaki i wskazania miejsc
do odbioru wypożyczonych kajaków po zakończonym spływie kajakowym.
- Cenniku - oznacza cennik wypożyczalni kajaków zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Oddziału PTTK
Oddział Ziemi Elbląskiej .
Warunki Wypożyczenia Kajaków oraz prawa i obowiązki Wypożyczających Kajaki:
1.Wypożyczanie kajaku wraz z kamizelką asekuracyjną i wiosłami (zwane dalej „sprzętem”) odbywa

się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej
www.pttk.elblag.com.pl oraz w Wypożyczalni Kajaków PTTK w Elblągu przy ul. Radomskiej 5 (zwana
dalej „wypożyczalnią”).
2.Cennik wypożyczalni zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Oddziału Ziemi Elbląskiej PTTK

obowiązuje od dnia ogłoszenia i może ulec zmianie w trakcie trwania sezonu kajakowego.
3.Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt w

okresie od 8 lipca do 30 września. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godz. 10:00 do 18:00,
przy czym sprzęt najpóźniej wydawany jest do godz. 17:00.
a. po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe wypożyczenie w innych godzinach
4.Spływy kajakowe organizowane są we własnym zakresie przez Wypożyczających i na

własną odpowiedzialność.
5.Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo

jazdy, legitymacja, paszport). Wypożyczającym sprzęt może być jedynie osoba pełnoletnia.
6.W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może

odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
7.Osoby nieletnie mogą płynąć na wypożyczonym sprzęcie tylko pod opieką osób pełnoletnich, które

ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

8.Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce

wypożyczeń. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
9.Podpisując stosowne oświadczenie w Książce na wypożyczenie kajaków z Wypożyczalni PTTK w

Elblągu, Wypożyczający po podpisaniu oświadcza:
p.1. że Wypożyczający kajaki zapoznali się z Regulaminem Wypożyczalni Kajaków PTTK w
Elblągu i przyjmują opiekę i odpowiedzialność materialną za powierzone mienie wypożyczane od
Wypożyczalni Kajaków PTTK w Elblągu.
p.2. że Wypożyczający kajaki biorą udział w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie
samych, na własną odpowiedzialność.
p.3.że Wypożyczającym kajaki znane są wszelkie zagrożenia związane z udziałem w spływie
kajakowym i nie będą zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń wobec Wypożyczalni Kajaków PTTK w
Elblągu z tytułu swojego udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie na własną
odpowiedzialność.
p.4.że Wypożyczającym kajaki stan zdrowia umożliwia udział w spływie kajakowym
zorganizowanym przez siebie na własną odpowiedzialność, a w trakcie spływu będą stosować się do
zarządzeń osób wypożyczających kajaki, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki
wodnej w szczególności: zakazu spożywania alkoholu i narkotyków przed zejściem na wodę i w
trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek
ratunkowych w czasie płynięcia wypożyczonym kajakiem, nie oddalania się od grupy na wodzie, a
także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
własne i innych podczas trwania spływu kajakowego zorganizowanego przez siebie na własną
odpowiedzialność.
p.5. Wypożyczający kajaki wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
podpisanym stosownym oświadczeniu, które składają do celów związanych z obsługą i realizacją
wypożyczenia kajaków, którego oświadczenie dotyczy.
10.Wypożyczający sprzęt wnosi opłatę za wypożyczenie u wydającego sprzęt w dniu wypożyczenia za

cały okres wypożyczenia.
11.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na przystani w Elblągu przy ulicy Radomskiej 5.
12.Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem

jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym
wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których
Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i bezpieczeństwa na wodzie.
13.Kajaki mają posiadać taką ilość kamizelek asekuracyjnych i wioseł ile osób się w nich znajduje.
14.Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie jego wypożyczenia.
15.Wypożyczalnia pobiera zadatek – 5zł za każdy kajak na mycie kajaka i pranie kamizelek

asekuracyjnych po spływie. Zadatek jest zwracany po spływie po zdaniu czystego kajaka i kamizelek
asekuracyjnych. W przypadku zdania brudnego kajaka i kamizelek po spływie Wypożyczalnia nie
zwraca zadatku.
16.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią, dotyczy w

szczególności zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
17.W celu dokonania wcześniejszej rezerwacji kajaków należy telefonicznie pod numerem telefonu

722 342 730 lub poprzez skrzynkę e-mail: pttk_elblag@wp.pl uzgodnić termin i ilość wypożyczanych
kajaków.
18.Wypożyczenie sprzętu dla zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres następuje po

podpisaniu przez Wypożyczającego umowy najmu o odpowiedzialności materialnej, która zawiera
informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wpłacenie należności oraz okazanie
dokumentu tożsamości (opiekuna zorganizowanej grupy). Z momentem podpisania w/w umowy za
wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

19.Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją warunków zawartych w

Regulaminie i Warunkach wypożyczeń kajaków..
20.Przy rezerwacji sprzętu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całkowitych kosztów

wypożyczenia sprzętu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wypożyczenia sprzętu.
Całkowitą opłatę (pomniejszoną o zaliczkę) za wypożyczenie sprzętu Wypożyczający wnosi w dniu
wypożyczenia sprzętu.
21.W przypadku rezygnacji z rezerwacji sprzętu w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą jego

wypożyczenia, wypożyczalnia kajaków dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu rezerwacji zaliczki. W
przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wypożyczenia sprzętu nie przysługuje
zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.
22.Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
23.Wcześniejsze lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów

muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
24.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a

w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
25.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty

zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
26.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej

terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody
wywołane siłami natury.
27.Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię

oraz służb do tego uprawnionych.
28.Osoby naruszające Regulamin wypożyczalni kajaków będą zobowiązane do zakończenia pływania

wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa zwrotu opłaty za
wypożyczenie sprzętu.
29.Każdy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone

przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
30.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu: kajaku, kamizelki asekuracyjnej,

wioseł Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej, bez względu na
stopień jego zamortyzowania.
31.Wypożyczalnia kajaków ma prawo odwołania wypożyczenia sprzętu z przyczyn od siebie

niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzję władz
państwowych i innych instytucji.
32.W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.
33.Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku

braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Elblągu.

