Regulamin korzystania ze sprzętu wodnego
w Zespole Pałacowo – Parkowym w Żmigrodzie
1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się od maja do września w weekendy w godz. 13.00-19.00
w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych.
2. Pod pojęciem sprzęt rozumie się kajak, łódź wiosłową, wiosła, kamizelkę ratunkową.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty,
legitymację, paszport, prawo jazdy). Osoba wypożyczająca sprzęt musi być pełnoletnia.
4. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna osobę za niewiarygodnego, bez uzasadnienia
może odmówić wypożyczenia sprzętu wodnego. Nie będą również obsługiwane osoby pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu
sprzęt.
8. Sprzęt zwracany jest osobie wydającej sprzęt i powinien być w stanie niepogorszonym
i umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
9. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu i płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich,
które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
10. Wydający sprzęt wodny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się
uczestników podczas pływania, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim
i firmom.
11. Wydający sprzęt wodny nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia lub życia osób pływających na wypożyczonym sprzęcie. Jeżeli
nie umówiono się inaczej 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.
12.Osoby naruszające regulamin korzystania ze sprzętu wodnego będą zobowiązane do
zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na
wodzie.
13. Wypożyczający oraz pozostałe płynące osoby zobowiązane są do stosowania się do
poleceń wydawanych przez wydającego sprzęt oraz innych służb do tego uprawnionych.
14. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu pobierana jest opłata
w wysokości 100% ceny rynkowej sprzętu bez względu na stopień jego zamortyzowania.

15. Za przedziurawienie kajaku w zależności od wielkości uszkodzenia pobierana jest opłata
w kwocie od 50 zł do 100 zł.

16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
podmiotu wypożyczającego.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
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Sprzęt wodny został zakupiony przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie w ramach
projektu „Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup i wykorzystanie
sprzętu wodnego”, sfinansowanego w ramach operacji Małe Projekty, Wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.

