ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU WODNEGO

1) Wypożyczany sprzęt jest własnością Gminy Barcin.
2) Wypożyczanie sprzętu odbywa się nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców
Gminy Barcin, turystów korzystających z infrastruktury agroturystycznej oraz osób
korzystających z infrastruktury sportowo-edukacyjnej.
3) Jedna osoba może wypożyczyć jednorazowo tylko jedną jednostkę sprzętu
wodnego (np. rower wodny, kajak lub łódź wiosłowa).
4) Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od
14.00do 20.00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00do 20.00, przy
czym ostatnią godziną wypożyczenia jest godz. 19.00.
5) Wypożyczanie sprzętu wodnego zostanie wstrzymane w przypadku niedogodnych
warunków atmosferycznych(np. burza) lub też innych okoliczności, które mogą mieć
wpływ

na

bezpieczeństwo

użytkowników.

W sytuacji

nagłego

pogorszenia

warunków atmosferycznych Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego powrotu.
6) Aby wypożyczyć sprzęt wodny należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) lub okazać w/w dokument i wpłacić 20 zł
kaucji za wypożyczony sprzęt. W przypadku, jeśli pracownik Wypożyczalni uzna
Wypożyczającego sprzęt wodny za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może
odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
7) W przypadku wypożyczenia sprzętu pływającego dodatkowo Wypożyczający
podpisuje

oświadczenie

o

posiadaniu

umiejętności

pływania

i

przyjęciu

odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie będące pasażerami wypożyczanego
sprzętu. Osoba nieumiejąca pływać zawsze winna być w towarzystwie osoby dobrze
pływającej. Z momentem podpisania umowy Wypożyczający ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt wodny.
8) Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu
wodnego pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych
uwag pracownikowi Wypożyczalni. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu
wodnego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z
ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa. Korzystanie ze sprzętu wodnego bez indywidualnych środków
ratowniczych jest zabronione.

9) W trakcie korzystania ze sprzętu wodnego nie wolno:
- zabierać na pokład i spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,
- zabierać większej ilości osób niż liczba przewidzianych miejsc,
- opuszczać sprzęt wodny w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych
- skakać do wody ze sprzętu wodnego
- przebywać w kajaku nieznajdującym się na wodzie,
- zakłócać spokoju, wznosić okrzyków i wszczynać fałszywych alarmów,
- zaśmiecać i brudzić akwenu,
- odstępować wypożyczonego sprzętu wodnego osobom trzecim,
- lekceważyć sygnałów wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności.
10) Korzystający ze sprzętu wodnego zobowiązani są do ścisłego stosowania się do
poleceń policji, ratowników WOPR, straży ochrony przyrody oraz pracowników
Wypożyczalni, udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub
zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osoby naruszające zasady
wypożyczania będą zobowiązane do zakończenia korzystania ze sprzętu wodnego.
11) Sprzęt wodny zwracany do wypożyczalni powinien być czysty, w stanie
niepogorszonym oraz umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
12) Odbiór i zwrot sprzętu wodnego odbywa się przy udziale pracownika
Wypożyczalni.
13) Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu wodnego na warunkach ustalonych
z pracownikiem Wypożyczalni. Jeżeli po upływie 15 min. od umówionego terminu
rezerwacji Wypożyczający nie odbierze zamówionego wcześniej sprzętu wodnego to
rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Zarezerwowanie więcej niż 2
jednostki sprzętu wodnego wymaga powiadomienia o tym fakcie pracownika
Wypożyczalni z tygodniowym wyprzedzeniem.
14) Sprzęt wodny wypożyczany jest maksymalnie na 3 godziny.
15) Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób dorosłych, które
ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
16) Osoby naruszające powyższe zasady mogą się liczyć w przyszłości z odmową
wypożyczenia sprzętu wodnego.
17) Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych
przez pracowników Wypożyczalni oraz służb do tego uprawnionych.
18) Właściciel sprzętu nie odpowiada za:
- bezpieczeństwo użytkowników przebywających na wodzie
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- rzeczy pozostawione na terenie Wypożyczalni
- zdarzenia losowe, na które nie ma wpływu
19) Za zniszczenie, braki i uszkodzenie wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji
odpowiedzialność materialną i prawną ponosi Wypożyczający sprzęt wodny. W
przypadku utraty wypożyczonego sprzętu wodnego wskutek kradzieży lub zgubienia
Wypożyczający

jest

zobowiązany

do

zwrotu

kosztów

odpowiadających

równowartości utraconego sprzętu. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia
sprzętu wodnego pracownik Wypożyczalni sporządza protokół zniszczenia sprzętu
przy udziale osoby, której został wypożyczony sprzęt, albo osoby trzeciej, który
stanowi podstawę do oszacowania i naprawienia wyrządzonej szkody.
20) Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
21) Telefony alarmowe:
- POLICJA - 997
- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
- STRAŻ POŻARNA- 998, (52) 383-67-70
- STRAŻ MIEJSKA - 696-631-919
- WYPOŻYCZALNIA 784-178-170
- TEL. KOMÓRKOWY ALARMOWY - 112
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