Regulamin wypożyczania sprzętu turystyczno-sportowego
1) Wypożyczany sprzęt turystyczno-sportowy jest własnością Centrum
Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach 76.
2) Wypożyczalnia służy odbiorcom instytucjonalnym/pomiotom publicznym w
celu organizacji kilkugodzinnych lub całodobowych wycieczek rowerowych i
spływów kajakowych.
3) Organizatorem imprezy turystyczno-sportowej jest osoba zgłaszająca potrzebę
rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
4) Organizator imprezy turystyczno-sportowej jest odpowiedzialny za
uczestników i za Wypożyczony sprzęt.
5) W przypadku uczestnictwa osób nieletnich organizator zobowiązany do
uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
6) Organizator ponosi odpowiedzialność za zachowanie uczestników imprezy
turystyczno-sportowej a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni
dokonać na rzecz innych osób lub firm.
7) powinien ubezpieczyć grupę od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NWW).
8) Warunkiem wypożyczenia jest:
a) dokonanie pisemnej rezerwacji przez Wypożyczającego w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed terminem wypożyczenia,
b) zapewnienie obsługi z własną wykwalifikowaną kadrą instruktorską
(instruktorzy turystyki kwalifikowanej rowerowej i kajakowej),
c) transport własny wypożyczonego sprzętu
i akceptacja niniejszego Regulaminu.
9) Na sprzęt sportowo-turystyczny składa się:
a) rowery wyposażone w linkę zabezpieczającą z zamkiem, oświetlenie
odblaskowe przednie i tylnie, dzwonek, błotniki; na życzenie
Wypożyczającego w kask, pompkę, oświetlenie, pokrowiec; przyczepka
rowerowa, krzesełko rowerowe;
b) kajaki wyposażone są w wiosła, kamizelki asekuracyjne, dodatkowo rzutki
ratownicze; na życzenie Wypożyczającego w kask oraz worki
wodoodporne,
c) przyczepka kajakowa
zwanego dalej „sprzętem”.
10) Wypożyczając sprzęt należy przedstawić dokument ze zdjęciem.
11) Za wypożyczenie obowiązuje kaucja w wysokości ustalonej przez
Wypożyczalnię.
12) Jednorazowo można wypożyczyć sprzęt maksymalnie na 2 doby.
13) Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację
regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.

14) Wypożyczalnia sprzętu CRT w Radomierzycach jest czynna codziennie
w godzinach od 9.00 do 19.00.
15) Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt
sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
16) Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu
drogowego.
17) Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
18) Wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za
powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego
zwrotu.
19) W przypadku gdy wypożyczony sprzęt ulegnie zepsuciu, uszkodzeniu lub
zostanie skradziony, wypożyczający poniesie koszty szkody w całości (100%
ceny rynkowej) bez względu na stopień jego zamortyzowania
20) .Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w
momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się
nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty
kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu
21) Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia.
22) Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w deklarowanym terminie.
23) Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu,
Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym
terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone
policji.
24) Zabronione jest korzystanie ze sprzętu przez osoby będące pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani;
silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które
z definicji
zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od np. kierowania pojazdami.
25) Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez
podania przyczyny.
26) Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z
tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
korzystania z wypożyczonego sprzętu.
27) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec
pozostawione na naszym terenie samochody, a w szczególności za kradzieże
uszkodzenia dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
28) Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
29) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie zastosowanie
mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks cywilny oraz
Prawo o ruchu drogowym i wodnym.

