ŚLĄSKIE KAJAKI – GLIWICE
LICENCJONOWANY ORGANIZATOR TURYSTYKI

REGULAMIN DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH ORAZ
GRUP WYPOŻYCZAJĄCYCH SPRZĘT KAJAKOWY
1.

Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialnośd za wypożyczony sprzęt oraz za wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich
naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy:

*Złamanie/wygięcie/zgubienia wiosła – 150 zł,
*uszkodzenie siedzenia – 20 0 zł/

*uszkodzenie namiotu - od 180 zł
*uszkodzenie kajaka - od 250do 600 zł

*zgubienie dekla – 200 zł,

*uszkodzenie kajaka bez możliwości naprawy - od 1300 zł

*złamanie podnóżków – 90 zł,

*uszkodzenie/zgubienie kamizelki asekuracyjnej 100 zł

*urwanie linek/sznurków – 40 zł,
2.

Osoby nieletnie mogą płynąd tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialnośd za nie i za ich zachowanie oraz za
ewentualne szkody.
3. Każdy wypożyczający powinien zapoznad się ze stanem technicznym sprzętu kajakowego oraz wyposażenia.
4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyd się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), ubezpieczenie to nie jest
wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Osoby mogą zlecid to firmie F.T.S RADITUR co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilośd pobranego sprzętu i stan techniczny tym samym potwierdzając odpowiedzialnośd za niego.
6. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie,
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonad na rzecz innych osób lub firm.
7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia uczestników spływów przy braku ubezpieczenia NNW.
8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia,
dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
9. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakooczenia spływów muszą byd zaakceptowane przez obie strony.
Rozpoczęcie spływów mieści się od godziny 8.00-13.00.
Ostatni kajak musi byd odebrany przez organizatora do godziny 16/17.30. Za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia klient musi zapłacid 50 zł
postojowego kierowcy odbierającego sprzęt. Zmiana ustaleo w trakcie realizowania usługi podlega dodatkowej opłacie.
10. Osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie będzie wydawany sprzęt, a także zostanie odmówiona realizacja imprezy
dotycząca części nawodnej oraz różnych konkursów.
11. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
12. Firma zaleca wynajęcie dla bezpieczeostwa przez grupy, instruktorów kajakarstwa lub ratowników wodnych za dodatkową płatnością 150 zł
13. Firma przedstawia specyfikę rzeki oraz stopnie trudności na spływie udziela pełnych informacji dotyczących warunków panujących na rzece
14. Firmy oraz osoby indywidualne dokonują rezerwacji mailem lub telefonicznie .
15. Warunkiem realizacji zamówienia jest wykonanie przedpłaty 50% wartości imprezy kajakowej.
16. Zalecane jest, aby każdy uczestnik spływu przestrzegał ustawę o Ochronie Przyrody i nie zanieczyszczał szlaku wodnego.
17. Na terenach leśnych zachowujemy ciszę i spokój nie zakłócając jej, śmieci będą zbierane i wyrzucane w miejscach wyłącznie do tego
przeznaczonych.
18. Osoba podpisująca regulamin bierze pełną odpowiedzialnośd za grupę, jej zachowanie i wypożyczony sprzęt, za który odpowiada finansowo.

19. Niniejsze dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zleconej usługi i w żaden sposób nie będą one udostępniane osobom postronnym.
20. Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku swojego oraz osób za, które biorę odpowiedzialność podczas spływu na social-mediach „Śląskie Kajaki”

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem
Śląskie Kajaki – F.T.S RADITUR Radosław Krawczyk Gliwice 44-100 ul. Polna 16 NIP: 631 25 05 115
www.slaskie-kajaki.pl

…………………………………

czytelny podpis (imię i nazwisko)

