Koszty organizacji spływów kajakowych i wypożyczeni rowerów
w Centrum Rekreacyjno-Turystycznym w Radomierzycach w sezonie 2018.

Szanowni Turyści
CRT w Radomierzycach zostało wybudowane i wyposażone ze środków UE. Ze względu na ten fakt
firma nie może pobierać żadnych opłat z tytułu użytkowania infrastruktury i sprzętu należącego do
CRT w Radomierzycach do połowy 2019 roku.
W związku z tym wypożyczenie rowerów i kajaków zakupionych ze środków unijnych jest bezpłatne.

Wypożyczenie rowerów:
• Rowery wypożyczamy bezpłatnie po wypełnieniu umowy wypożyczenia na miejscu w CRT w
Radomierzycach
• Wypożyczenie nie może być dłuższe niż 1 dzień
• Rower zdajemy do godz. 19.00
• Istnieje możliwość rezerwacji rowerów na określoną godzinę i dzień • Wszystkie ważne warunki
eksploatacji i odpowiedzialności za rower są zawarte w umowie dostępnej na naszej stronie
crtradomierzyce.pl

Wypożyczenie kajaków:
Wypożyczenie kajaka na spływ kajakowy jest bezpłatne po podpisaniu umowy wypożyczenia
dostępnej na naszej stronie crtradomierzyce.pl Jedyne koszty które państwo ponosicie są związane z
koniecznością organizacji spływu kajakowego które kształtują się następująco:
• 250,00 zł netto kosztuje obsługa spływu przez ratownika lub instruktora kajakarstwa,
• 300,00 zł netto kosztuje transport którym dostajemy się z Radomierzyc do Posady, Trzcińca lub ze
Zgorzelca do Radomierzyc ( firma z którą współpracujemy ma busa na 20 miejsc)
• 200,00 zł netto kosztuje dostarczenie kajaków na miejsce spływu lub przywóz ich ze Zgorzelca do
Radomierzyc oraz praca pracownika biorącego udział w tych czynnościach
Razem ten koszt nie przekroczy 750,00 zł netto i jest wielkością stałą niezależnie czy w spływie będzie
brało udział 10 kajaków (max) czy mniej.
W spływach niedzielnych na które Państwa namawiam (harmonogram spływów znajduje się na
naszej stronie crtradomierzyce.pl) koszt na jedną osobę nie przekroczy 75 zł na kajak (w wypadku
kiedy jedna osoba płynie sama kajakiem) bez względu na ilość osób biorących udział w spływie. W
wypadku gdy zgłosi się mniej niż 8 osób dajemy sobie prawo do odwołania spływu. Koszty wynikające
z mniejszej ilości osób na spływie pokrywa CRT.
We wszystkich spływach kajakowych organizowanych przez CRT w Radomierzycach obsługa
ratownika lub instruktora kajakarstwa jest obowiązkowa.
Osoba prywatna lub firma która wypożyczy u nas kajaki i zorganizuje własny spływ, ma prawo
kształtować ceny wg własnego uznania.

